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ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 



Στή μέχρι έδώ παρουσίαση μας άκολουθήσαμε μιά πορεία Ερευνας 
πού ύπαγορευόταν αόστηρά άπό τήν άναλυτική πρακτική. Ξεκινών-
τας άπό τό ζήτημα τής οίκονομικής άρχής τής Αναλυτικής θεραπεί-
ας, προσεγγίσαμε τά χαρακτηραναλυτικά προβλήματα πού περιστρέ-
φονται γύρω άπό τό «ναρκισσιστικό φράγμα». Κατορθώσαμε νά 
λύσουμε μερικά άπό τά τεχνικά προβλήματα καί, σ' αύτη τήν πορεία, 
βρεθήκαμε άντιμέτωποι μέ νέα θεωρητικά προβλήματα. Τό δεσπό-
ζον στοιχείο σ' δλες τίς περιπτώσεις πού έξιστορήσαμε, δσες κι Λν 
ήταν ο! άνάμεσά τους διαφορές, ήταν τό δτι ή ναρκισσιστική 
θωράκιση συνδέεται, μέ τυπικό τρόπο, μέ τίς σεξουαλικές συγκρού-
σεις τής παιδικής ήλικίας. Αύτό ήταν, βέβαια, άπόλυτα συμβατό μέ 
τίς Αναλυτικές μας προσδοκίες. Τότε, δμως, βρεθήκαμε μπρός στό 
καθήκον τής λεπτομερειακής διερεύνησης αύτών των σχέσεων. 
"Αλλωστε, δέν ξέφυγε άπό τήν προσοχή μας τό δτι ol μεταβολές, 
πού έπέρχονται στ/ς παθολογικές χαρακτηρολογικές στάσεις κατά 
τήν πορεία τής θεραπείας. Ακολουθούν μιά καθορισμένη λογική. 
Πρόκειται γιά τή μετάβαση άπό μιά νευρωσική χαρακτηροδομή σέ 
μιά δομή πού ή φύση της καθορίζεται άπό τήν έπίτευξη τής 
γενετήσιας προτεραιότητας. Γι' αύτό τό λόγο Αποκαλούμε αύτη τή 
δομή «γενετήσιο χαρακτήρα». Τέλος, θά χρειαστεί νά περιγράψουμε 
μιά σειρά χαρακτηρολογικές διαφοροποιήσεις, Ανάμεσα στίς όποιες 
κι ή σχετική μί τόν μαζοχισμό, πού θά μδς όδηγήσει σέ μιά κριτική 
κάποιας πιό πρόσφατης άναλυτικής θεωρίας γιά τά ένστικτα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

Η ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ 
ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ1 

Ή ψυχαναλυτική γνώση είναι σέ θέση νά προσφέρει μιά 
θεωρία τοϋ χαρακτήρα, μέ ούσιαστικά νέες άπόψεις καί νά 
φτάσει σέ νέα εύρήματα βασισμένα σ' αύτές. Τρία χαρακτηρι-
στικά αύτής τής Ερευνας, πού κάνουν έφικτό κάτι τέτοιο, είναι 
τά έξής: 

1. Ή θεωρία της γιά τούς άσυνείδητους μηχανισμούς. 
2. Ή Ιστορική της πρόσβαση. 
3. Ή κατανόηση τής δυναμικής καί τής οικονομίας τών 

ψυχικών διεργασιών. 
Στό μέτρο πού ή ψυχαναλυτική Ερευνα προχωρά άπό τή 

διερεύνηση τών φαινομένων στή φύση καί τήν άνάπτυξή μας 
καί κατανοεί τίς διεργασίες τής «έν τώ βάθει προσωπικότητας», 
τόσο στήν έγκάρσια όσο καί στή διαμήκη διατομή τους, 
αύτόματα άνοίγει τό δρόμο πρός τό Ιδανικό τής χαρακτηροέ-
ρευνας — μιά «γενετική θεωρία τών τύπων». Ή θεωρία αύτή, μέ 
τή σειρά της, θά μποροΟσε νά μάς προσφέρει δχι μόνο τή 
φυσικοεπιστημονική κατανόηση τών άνθρώπινων τρόπων άντί-
δρασης, άλλά καί τήν Ιστορία τής είδικής τους έξέλιξης. Τά 
πλεονεκτήματα τής μετατόπισης τής χαρακτηροέρευνας άπό τό 

1. Πρωτοπαρουσιάστηκε στό Συνέδριο τής Γερμανικής Ψυχαναλυτικής "Εται-
ρείας στή Δρέσδη, στ(ς 28 Σεπτέμβρη 1930. 
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άνθρωπιστικό πεδίο — μέ τήν Ενοια πού δίνει στ ή λέξη αύτή ό 
Κλάγκες — στή σφαίρα φυσικοεπιστημονικής ψυχολογίας δέ θά 
πρέπει νά ύποτιμηθοδν. Όμως ή κλινική διερεύνηση αύτοδ τοδ 
πεδίου δέν είναι άπλή. Καί χρειάζεται πρώτα-πρώτα νά ξεκαθα-
ρίσουμε τά γεγονότα πού πρόκειται νά συζητηθοδν. 

1.-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ 
ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ 

Άπ ' τήν άρχή-άρχή, ot ψυχαναλυτικές μέθοδοι πρόσφεραν 
μιά νέα πρόσβαση στή διερεύνηση τοΰ χαρακτήρα. Ή άνακά-
λυψη τοδ Φρόυντ2 ήταν ή πρωτοπόρα δουλειά σ* αύτό τό πεδίο. 
'Απόδειξε δτι όρισμένα γνωρίσματα τοδ χαρακτήρα μποροδν νά 
έξηγηθοδν Ιστορικά σάν μόνιμοι μετασχηματισμοί άρχέγονων 
ένστικτικών παρορμήσεων έξαιτίας περιβαλλοντικών έπιδράσε-
ων. Έδειξε, π.χ., δτι ή τσιγγουνιά, ή σχολαστικότητα καί τό 
αίσθημα τής τάξης είναι παράγωγα πρωκτικών ένστικτικών 
δυνάμεων. Αργότερα, τόσο ό Τζόουνς3 δσο κι ό ^Αμπρααμ4 

ίκαναν σημαντικές συνεισφορές στή θεωρία τοΰ χαρακτήρα, 
δείχνοντας τή σχέση άνάμεσα στά γνωρίσματα τοδ χαρακτήρα 
καί τίς παιδικές ένστικτικές δυνάμεις, π.χ. άνάμεσα στό φθόνο 
καί τή φιλοδοξία καί τόν ούρηθρικό έρωτισμό. Στίς πρώτες 
αύτές προσπάθειες, τό θέμα ήταν ή έξήγηση τής ένστικτικής 
βάσης τυπικών διακριτών γνωρισμάτων τοδ χαρακτήρα. Όμως 
τά προβλήματα, πού πήγαζαν άπό τίς άπαιτήσεις τής καθημερι-
νής θεραπείας, είναι πολύ εύρύτερα. Βρισκόμαστε μπρός στίς 
έξής έναλλακτικές έπιλογές: 1) Νά κατανοήσουμε, Ιστορικά καί 
δυναμικά-οΐκονομικά, τόν χαρακτήρα σάν άπαρτιωμένο σχηματι-
σμό, τόσο γενικά δσο καί μέ δρους τυπολογικών μετασχηματι-ι 
σμών — ή 2) Νά παραμερίσουμε τή δυνατότητα θεραπείας ένός 

2. Φρόυντ: Χαρακτήρας καί πρωκτικός έρωτισμύς. 
3. Jones: lieber analerotische Charakterzuege, Διεθνές Ψυχαναλυτικό Δελτίο, 
V, 1919. 
4. Abiahim-.Psychoanalytische Studien zur Charakterbildung, Διεθνείς Ψυχαναλυ-
τικές Εκδόσεις, 1924. 
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μεγάλου άριθμοϋ περιπτώσεων, στίς όποϊες πρέπει νά έξαλει-φθεΐ μιά χαρακτηρονευρωσική Αντιδραστική βάση. 

Μιά καί ό χαρακτήρας τοΰ άσθενή, στόν τυπικό του τρόπο 
άντίδρασης, γίνεται άντίσταση ένάντια στήν άποκάλυψη του 
άσυνείδητου (χαρακτηραντίσταση), μπορεί ν' άποδειχθεϊ δτι, 
κατά τή διάρκεια τής θεραπείας, αύτή ή λειτουργία τοΰ χαρα-
κτήρα άντανακλά τήν προέλευσή του. ΟΙ αΙτίες τών τυπικών 
άντιδράσεων ένός άτόμου στήν καθημερινή ζωή καί στή 
θεραπεία είναι ίδιες μ' αύτές πού <5χι μόνο καθόρισαν άρχικά 
τόν σχηματισμό τοϋ χαρακτήρα, άλλά καί σταθεροποίησαν καί 
διατήρησαν τόν τρόπο άντίδρασης άπ' τή στιγμή πού έγκαθι-
δρύθηκε καί τόν μετέτρεψαν σέ αύτοματικό μηχανισμό άνεξάρ-
τητο άπ' τή συνειδητή θέληση. 

Στήν περιοχή αύτοϋ τοΰ προβλήματος, λοιπόν, τό σημαντικό 
δέν είναι τό περιεχόμενο καί ή φύση τοΰ τάδε ή τοΰ δείνα 
γνωρίσματος τοΰ χαρακτήρα, άλλά ό μηχανισμός καί ή γένεση 
τοϋ τυπικοΰ τρόπου άντίδρασης. Ένώ μέχρι τώρα είμαστε σέ 
θέση νά κατανοοδμε καί νά έξηγοΰμε τά περιεχόμενα τών 
έμπειριών καί τών νευρωσικών συμπτωμάτων καί γνωρισμάτων 
τοϋ χαρακτήρα, τώρα μποροϋμε νά δώσουμε μιά έξήγηση στό 
μορφικό πρόβλημα — στόν τρόπο μέ τόν όποίο βιώνει κανείς τίς 
έμπειρίες του καί στόν τρόπο μέ τόν όποίο παράγονται τά 
νευρωσικά συμπτώματα. Έχω τήν άκράδαντη πεποίθηση δτι 
στρώνουμε τό δρόμο γιά τήν κατανόηση αύτοΰ πού θά μποροΰ-
σε ν* άποκληθεΐ τό βασικό χαρακτηριστικό μιας προσωπικότητας. 

Στή γλώσσα τήν καθημερινή μιλάμε γιά σκληρούς καί 
μαλακούς, γιά άνήμπορους καί ταπεινούς, γιά περήφανους καί 
δουλικούς, γιά ψυχρούς καί θερμούς άνθρώπους. Ή ψυχανάλυ-
ση τών διάφορων αύτών χαρακτηριστικών δείχνει δτι είναι 
άπλά καί μόνο μορφές μιάς θωράκισης τοΰ έγώ ένάντια στούς 
κινδύνους τοΰ έξωτερικοϋ κόσμου καί τών άπωθημένων ένστι-
κτικών άπαιτήσεων τοϋ id. ΑΙτιολογικά, ύπάρχει έξίσου πολύ 
άγχος πίσω άπ' τήν ΰπερβολική εύγένεια ένός άτόμου, δσο καί 
πίσω άπ' τήν άπότομη καί μερικές φορές βίαιη άντίδραση 
κάποιου άλλου. Διαφορετικές περιστάσεις κάνουν τό Ινα άτομο 
νά χειρίζεται ή νά προσπαθεί νά χειριστεί τό άγχος του μέ τόν 
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άλφα τρόπο, Ενώ Ενα άλλο άτομο άκολουθεϊ τόν βήτα τρόπο. 
Μέ δρους δπως παθητικός-θηλυκός, παρανοϊκός-έπιθετικός, κ. <5., 
ή ψυχανάλυση προσπάθησε άπλά καί μόνο νά διαφοροποιήσει 
τούς τύπους άντίδρασης σύμφωνα μ' Ενα άδρό σχήμα. Τό 
σημαντικό τώρα είνα νά κατανοήσουμε τί άνήκει γενικά στή 
«χαρακτηρολογική διαμόρφωση» καί νά ποϋμε μερικά πράγμα-
τα σχετικά μέ τίς βασικές συνθήκες, πού όδηγοϋν σέ μιά τέτοια 
τυπολογική διαφοροποίηση. 

2. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Τό έπόμενο ζήτημα πού θά μας άπασχολήσει άφορα τούς 
παράγοντες, πού όδηγοΟν τόν χαρακτήρα στή άπόκτηση τής 
καθορισμένης μορφής μέ τήν όποία είναι λειτουργικός. Σ' αύτό 
τό πλαίσιο, είναι άναγκαΐο νά θυμηθοΟμε μερικά χαρακτηριστι-
κά κάθε χαρακτηρολογικής άντίδρασης. Ό χαρακτήρας συνί-
σταται σέ μιά χρόνια μεταβολή τοϋ έγώ, πού θά μποροΟσε νά 
περιγραφεί σάν σκλήρυνση. Αύτή ή σκλήρυνση είναι ή πραγμα-
τική βάση, πού μετατρέπει σέ χρόνιο τόν χαρακτηριστικό 
τρόπο άντίδρασης — κι ό σκοπός της είναι ή προστασία τοΰ 
έγώ άπό τούς έξωτερικούς καί έσωτερικούς κινδύνους. Σάν 
προστατευτικός σχηματισμός, πού έχει γίνει χρόνιος, θά μπο-
ρούσε ν' άποκληθεϊ «θωράκιση», μιά καί όλοφάνερα συνιστά 
Εναν περιορισμό τής ψυχικής κινητικότητας τής προσωπικότη-
τας στό σύνολό της. Αύτός ό περιορισμός μετριάζεται άπό τίς 
μή χαρακτηρολογικές, δηλαδή άτυπες σχέσεις μέ τόν έξωτερικό 
κόσμο, πού φαίνεται δτι άποτελοΰν άνοιχτές όδούς έπικοινωνί-
ας σ* Ενα κατά τά άλλα κλειστό σύστημα. 'Αποτελούν «ρωγμές» 
στή «θωράκιση» μέσα άπό τίς όποϊες, άνάλογα μέ τήν κατάστα-
ση, λιμπιντικά καί άλλα Ενδιαφέροντα διοχετεύονται Εξω καί 
ξανατραβιοΟνται μέσα σάν ψευδοπόδια. Κι ή Ιδια ή θωράκιση, 
δμως, πρέπει νά νοηθεί σάν εύκαμπτη. Ό τρόπος άντίδρασής 
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της κινείται πάντοτε σύμφωνα μέ τήν άρχή τής ήδονής-δυσαρέ-
σκειας. Σέ δυσάρεστες καταστάσεις ή θωράκιση συστέλλεται — 
σέ εύχάριστες καταστάσεις διαστέλλεται. Ό βαθμός χαρακτηρο-
λογικής εύλυγισίας, ή Ικανότητα ν' άνοίγετω κανείς στόν έξωτερικό 
κόσμο ή νά κλείνεται άπέναντί του, άνάλογα μέ τήν κατάσταση, 
άποτελεΐ τή διαφορά άνάμεσα σέ μιά προσανατολισμένη-στήν-πρα-
γματικότητα καί σέ μιά νευρωσική χαρακτήροδομή. Ακραία πρό-
τυπα παθολογικά άκαμπτης θωράκισης είναι ol συναισθηματικά 
μπλοκαρισμένοι ψυχαναγκαστικοί χαρακτήρες κι ό σχιζοφρενι-
κός αύτισμός, πού τείνουν κι οί δυό στήν κατατονική άκαμψία. 

Ή χαρακτηροθωράκιση διαμορφώνεται σά χρόνιο άποτέλε-
σμα τής σύγκρουσης άνάμεσα στίς ένστικτικές άπαιτήσεις καί 
σ* Ενα έξωτερικό κόσμο πού τίς ματαιώνει. Ή Ισχύς της κι ό 
μόνιμος λόγος ΰπαρξής της πηγάζουν άπ* τίς τρέχουσες συγ-
κρούσεις άνάμεσα στό Ενστικτο καί τόν έξωτερικό κόσμο. Ή 
Εκφραση καί τό σύνολο αύτών τών χτυπημάτων τοΰ Εξωτερικού 
κόσμου πάνω στήν Ενστικτική ζωή, μέ τή συσσώρευση καί τήν 
ποιοτική της όμοιογενοποίηση, άποτελούν Ενα Ιστορικό δλο. 
Αυτό γίνεται άμέσως ξεκάθαρο, άρκεΐ νά σκεφτούμε γνωστούς 
χαρακτηρολογικούς τύπους, δπως «ό άστός», «δ ύπάλληλος», 
«ό προλετάριος», «ό χασάπης», κλπ. Αύτή ή θωράκιση διαμορ-
φώνεται γύρω άπό τό έγώ, γύρω άπ* αύτό άκριβώς τό τμήμα τής 
προσωπικότητας πού βρίσκεται στά σύνορα άνάμεσα στή 
βιοφυσιολογική ένστικτική ζωή καί τόν έξωτερικό κόσμο. Γι' 
αύτό τήν Επονομάζουμε χαρακτήρα τοΰ έγώ. 

Στόν πυρήνα τής όριστικής διαμόρφωσης τής θωράκισης 
βρίσκουμε κατά κανόνα, στή διάρκεια τής άνάλυσης, τή σύγ-
κρουση άνάμεσα στίς γενετήσιες αίμομικτικές Επιθυμίες καί 
τήν πραγματική ματαίωση τής Ικανοποίησης τους. Ή διαμόρ-
φωση τοΰ χαρακτήρα άρχίζει σάν καθορισμένη μορφή ξεπεράσματος 
τοΰ οιδιπόδειου συμπλέγματος. Οί συνθήκες πού όδηγοΟν σ* αύτό 
άκριβώς τό είδος Επίλυσης είναι είδικές, δηλαδή σχετίζονται 
είδοποιά μέ τόν χαρακτήρα. (Αύτές οί συνθήκες άντιστοιχοΰν 
στίς κυρίαρχες κοινωνικές συνθήκες, στίς όποίες ύπόκειται ή 
παιδική σεξουαλικότητα. "Αν αύτές ol συνθήκες άλλάξουν, τότε 
τόσο οί συνθήκες διαμόρφωσης τοΰ χαρακτήρα, δσο καί οί 
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δομές τοϋ χαρακτήρα θ' ΑλλΑξουν.) Γιατί ύπάρχουν κι Αλλοι 
τρόποι έπίλυσης τής σύγκρουσης, φυσικά δχι τόσο σημαντικοί 
ή τόσο καθοριστικοί σέ σχέση μέ τή μελλοντική άνάπτυξη τής 
δλης προσωπικότητας, π.χ., ή άπλή άπώθηση ή ή διαμόρφωση 
μιάς παιδικής νεύρωσης. "Αν κοιτάξουμε νά δοϋμε τί τό κοινό 
ΰπάρχει σ' αύτές τίς συνθήκες, βρίσκουμε άπό τή μιά έξαιρετι-
κά Εντονες γενετήσιες έπιθυμίες καί, άπό τήν Αλλη, Ενα σχετικά 
Αδύναμο έγώ, τό όποιο Από τό φόβο μήπως τιμωρηθεί καταφεύ-
γει γιΑ τήν προστασία του σέ Απωθήσεις. Ή Απώθηση όδηγεϊ 
σέ κατΑπνιξη τών παρορμήσεων, πού μέ τή σειρά της Απειλεί 
τήν Απλή αύτή Απώθηση μέ κΑποιο ξέσπασμα τών Απωθημένων 
παρορμήσεων. Τό Αποτέλεσμα είναι Ενας μετασχηματισμός τοϋ 
έγώ — π.χ., ή Ανάπτυξη στάσεων μέ προορισμό τήν άναχαίτιση 
τοϋ φόβου, στάσεις πού συνοψίζονται στόν δρο «δειλία». "Αν κι 
αύτό άποτελεΐ τήν πρώτη μόνο καταβολή ένός χαρακτήρα, ol 
συνέπειες γιά τή διαμόρφωσή του είναι Αποφασιστικές. Ή 
δειλία ή κάποια σχετική στΑση τοϋ έγώ συνιστά Εναν περιορι-
σμό τοϋ έγώ. "Ομως, Αναχαιτίζοντας Επικίνδυνες καταστΑσεις, 
πού ΘΑ μποροϋσαν ν' Αποτελέσουν πρόκληση σ' δ,τι είναι 
Απωθημένο, μιά τέτοια στάση Αποτελεί καί ένίσχυση τοϋ έγώ. 

ΤελικΑ, δμως, αύτός ό πρώτος μετασχηματισμός τοϋ έγώ, 
δηλαδή ή δειλία, δέν έπαρκεΐ γιΑ τήν κυριΑρχηση τοϋ ένστί-
κτου. Αντίθετα, όδηγεϊ εδκολα στήν ΑνΑπτυξη Αγχους καί 
γίνεται πΑντοτε ή συμπεριφορική βΑση τής παιδικής φοβίας. 
Γιά νά διατηρηθεί ή Απώθηση, γίνεται Αναγκαίος Ενας πρόσθε-
τος μετασχηματισμός τοϋ έγώ: oi άπωθήσεις πρέπει νά τσιμενταρι-
στοΰν μεταξύ τους, τό έγώ πρέπεί νά σκληρυνθεί, ή Αμυνα πρέπει 
ν' Αποκτήσει Ενα χρόνια λειτουργικό, αύτοματικό χαρακτήρα. 
Κι έφόσον τό ταυτόχρονα Αναπτυσσόμενο παιδικό Αγχος Αποτε-
λεί συνεχή Απειλή γιΑ τίς Απωθήσεις* Εφόσον τό Απωθημένο 
ύλικό ΕκφρΑζεται στό Αγχος· έφόσον, Επιπρόσθετα, τό Ιδιο τό 
Αγχος Απειλεί μέ Αποδυνάμωση τό Εγώ, χρειάζεται λοιπόν νά 
δημιουργηθεί κι Ενας προστατευτικός σχηματισμός Ενάντια στό 
Αγχος. Ή κινητήρια δύναμη πίσω άπ' δλα αύτά τά μέτρα πού 
παίρνει τό Εγώ είναι, σέ τελευταία ΑνΑλυση, ό συνειδητός ή 
Ασυνείδητος φόβος τής τιμωρίας, πού τροφοδοτείται Από τήν 
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προεξάρχουσα συμπεριφορά τών γονέων καί τών δασκάλων. 
Έτσι, βρισκόμαστε μπρός στό φαινομενικό παράδοξο, δτι 
δηλαδή 6 φόβος όδηγεΐ τό παιδί στό νά θέλει νά ξεπεράσει τό 
φόβο του. 

Ούσιαστικά, ή λιμπιντοοικονομικά άναγκαία σκλήρυνση τοΟ 
έγώ πραγματοποιεΐαι στή. βάση τριών διαδικασιών: 

1. Ταυτίζεται μέ τήν ματαιώνουσα πραγματικότητα, δπως 
προσωποποιείται στή μορφή τοΰ κύριου καταπιεστικού προσώ-
που. 

2. Στρέφει ένάντια στόν Εαυτό τήν έπιθετικότητα, πού κινητο-
ποιείται ένάντια στό καταπιεστικό πρόσωπο καί πού παρήγαγε 
τό άγχος. 

3. 'Αναπτύσσει άντιδραστικές στάσεις άπέναντι στίς σεξουα-
λικές ένορμήσεις, δηλαδή χρησιμοποιεί τήν ένέργεια αύτών 
τών ένορμήσεων γιά νά έξυπηρετήσει τούς δικούς της σκοπούς 
— καί συγκεκριμένα, γιά νά τίς Αναχαιτίζει. 

Ή πρώτη διαδικασία δίνει στή θωράκιση τά σημαντικά της 
περιεχόμενα. (Τό συναισθηματικό μπλοκάρισμα ένός ψυχαναγ-
καστικοΟ άσθενή Εχει τή σημασία: «Πρέπει νά έλέγχω τόν 
έαυτό μου, δπως μοδ 'λεγε πάντοτε ό πατέρας μου δτι πρέπει νά 
κάνω» — Εχει δμως καί τή σημασία: «Πρέπει νά διασώσω τήν 
εύχαρίστησή μου καί νά γίνω άδιάφορος άπέναντι στίς Απαγο-
ρεύσεις τοΰ πατέρα μου».) 

Ή δεύτερη διαδικασία πιθανά δεσμεύει τό ούσιαστικότερο 
στοιχείο τής έπιθετικής ένέργειας, Αποκλείει Ενα μέρος τοδ 
τρόπου κίνησης κι Ετσι δημιουργεί Εναν άνασταλτικό παράγον-
τα τοδ χαρακτήρα. 

Ή τρίτη διαδικασία άποσύρει μιά όρισμένη ποσότητα λίμ-
πιντο άπό τίς Απωθημένες λιμπιντικές ένορμήσεις, Ετσι πού ή 
πίεσή τους μειώνεται. 'Αργότερα αύτός ό μετασχηματισμός δχι 
μόνο έξαλείφεται, Αλλά καί γίνεται περιττός Εξαιτίας τής 
ένίσχυσης τής παραμένουσας ένεργειακής κάθεξης, πού είναι 
Αποτέλεσμα τοδ περιορισμοδ τοδ τρόπου κίνησης, Ικανοποίη-
σης καί γενικής παραγωγικότητας. 

Έτσι, ή θωρΑκιση τοδ έγώ πραγματοποιείται σάν Αποτέλε-
σμα τοδ φόβου τής τιμωρίας, σέ βάρος τής ένέργειας τοδ id καί 
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περιέχει τίς άπαγορεύσεις καί τίς προδιαγραφές τών γονέων καί 
τών δασκάλων. Μόνο μ' αύτό τόν τρόπο μπορεί ή χαρακτηρο-
λογική διαμόρφωση νά έκπληρώσει τήν οίκονομική της λει-
τουργία, πρύ είναι ή χαλάρωση τής πίεσης τής άπώθησης καί, 
πάνω άπ* δλα, ή Ενίσχυση τοϋ Εγώ. Τό πράγμα, δμως, δέν 
σταματά έδώ. "Αν, άπό τή μιά, αύτή ή θωράκιση είναι Εστω καί 
παροδικά Ικανή ν' άναχαιτίσει τίς παρορμήσεις άπό τά μέσα, 
συνιστά, άπό τήν δλλη, Ενα μακροπόθεσμο μπλοκάρισμα όχι 
μόνο ένάντια στά έρεθίσματα άπό τά Εξω, άλλά κι Ενάντια σέ 
κάθε παραπέρα παιδαγωγική έπιρροή. Εκτός άπ* τίς περιπτώ-
σεις δπου ΰπάρχει άνάπτυξη ίσχυροϋ πείσματος, αύτό τό 
μπλοκάρισμα δέν είναι ύποχρεωτικό ν' άποκλείει μιά Εξωτερική 
εύπείθεια. Θά πρέπει άκόμη νά 'χουμε στό νοδ μας δτι ή 
έξωτερική εύπείθεια, δπως π.χ. στούς παθητικούς-θηλυκούς 
χαρακτήρες, μπορεί νά συνδυάζεται μέ τήν πιό μανιασμένη 
Εσωτερική άντίστάση. Στό σημείο αύτό πρέπει άκόμη νά 
τονίσουμε δτι στό Ενα άτομο ή θωράκιση πραγματοποιείται 
στήν Επιφάνεια τής προσωπικότητας, Ενώ σ' Ενα άλλο άτομο 
στά βάθη τής προσωπικότητας. Στή δεύτερη περίπτωση, ή 
Εξωτερική καί Εκδηλη Εμφάνιση τής προσωπικότητας δέν είναι 
ή πραγματική, άλλά ή φαινομενική της Εκφραση. Ό συναισθη-
ματικά μπλοκαρισμένος ψυχαναγκαστικός χαρακτήρας κι ό 
παρανοϊκός-έπιθετικός χαρακτήρας είναι παραδείγματα θωράκι-
σης στήν Επιφάνεια — ό ύστερικός χαρακτήρας είναι παράδει-
γμα θωράκισης στά βάθη τής προσωπικότητας. Τό βάθος τής 
θωράκισης Εξαρτάται άπό τίς συνθήκες παλινδρόμησης καί 
καθήλωσης καί άποτελεί Ελάσσονα πλευρά τοϋ προβλήματος 
τής χαρακτηρολογικής διαφοροποίησης. 

"Αν, άπό μιά άποψη, ή χαρακτηροθωράκιση είναι τό άποτέλε-
σμα τής σεξουαλικής σύγκρουσης τής παιδικής ήλικίας καί ό 
καθοριστικός τρόπος μέ τόν όποιο άντιμετωπίστηκε αύτή ή 
σύγκρουση, γίνεται, στίς συνθήκες στίς όποιες υπόκειται ή 
διαμόρφωση τοϋ χαρακτήρα στούς δικούς μας πολιτιστικούς 
κύκλους, ή βάση τών κατοπινών νευρωσικών συγκρούσεων καί 
τών συμπτωματικών νευρώσεων στήν πλειοψηφία τών περιπτώ-
σεων — γίνεται ή άντιδραστική βάση τοΰ νευρωσικοΰ χαρακτήρα. 
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Πιό λεπτομερειακή συζήτηση τοΟ θέματος θά γίνει άργότερα. 
Στό σημείο αύτό περιορίζομαι σέ μιά σύντομη σύνοψη. 

Μιά προσωπικότητα, πού ή χαρακτηροδομή της άποκλείει 
τήν έγκαθίδρυση μιας σεξοικονομικής ρύθμισης τής Ενέργειας, 
είναι ή προϋπόθεση κάθε κατοπινής νευρωσικής άσθένειας. 
Έτσι, ol βασικές συνθήκες τής άσθένειας δέν είναι ή παιδική 
σεξουαλική σύγκρουση καί τό οίδιπόδειο σύμπλεγμα σάν 
τέτοια, άλλά ό τρόπος χειρισμοϋ τους. Εφόσον, δμως, ό τρόπος 
χειρισμοΟ αύτών τών συγκρούσεων καθορίστηκε κατά μεγάλο 
μέρος άπό τή φύση τής ίδιας τής οίκογενειακής σύγκρουσης 
(Ενταση τοϋ φόβου τής τιμωρίας, μέγεθος τής ένστικτικής 
Ικανοποίησης, χαρακτήρας τών γονέων, κλπ.) ή έξέλιξη τοϋ 
έγώ τοΟ μικροϋ παιδιού μέχρι καί τήν οίδιπόδεια φάση καθορί-
ζει, τελικά, τό Αν Ινα άτομο θά γίνει νευρωσικό ή Αν θά πετύχει 
μιά ρυθμισμένη σεξουαλική οίκονομία σά βάση τής κοινωνικής 
καί σεξουαλικής του Ικανότητας. 

Ή Αντιδραστική βάση τοΰ νευρωσικοϋ χαρακτήρα σημαίνει 
δτι τράβηξε πολύ μακριά καί έπέτρεψε στό έγώ νά γίνει άκαμπτο, 
μέ τρόπο πού Απέκλεισε τήν Επίτευξη ρυθμισμένης σεξουαλικής 
ζωής καί σεξουαλικής έμπειρίας. Οί άσυνείδητες ένστικτικές 
δυνάμεις άποστεροΰνται Ετσι άπό κάθε Ενεργειακή διέξοδο καί 
ή σεξουαλική λίμναση δχι μόνο γίνεται μόνιμη, άλλά καί 
συνεχώς αύξάνει. Στή συνέχεια, διαπιστώνουμε μιά σταθερή 
άνάπτυξη τών χαρακτηρολογικών Από Αντίδραση σχηματισμών 
(π.χ., Ασκητική Ιδεολογία, κλπ.) ένάντια στίς σεξουαλικές 
άπαιτήσεις, πού προχωρά παράλληλα καί σέ σχέση μέ συγκαι-
ρινές συγκρούσεις σέ σημαντικές καταστάσεις τής ζωής. Έτσι 
διαμορφώνεται Ενας φαϋλος κύκλος. "Η λίμναση αύξάνεται καί 
δδηγεϊ σέ νέους άπό Αντίδραση σχηματισμούς, μέ τόν Ίδιο 
τρόπο δπως καί ol φοβικοί προκΑτοχοί τους. "Ομως, ή λίμναση 
αύξΑνει πάντοτε πιό γρήγορα άπό τή θωράκιση, μέχρι πού, 
τελικά, ό Από Αντίδραση σχηματισμός δέν έπαρκεΐ πιΑ γιΑ τήν 
Αναχαίτιση τής ψυχικής έντασης. Σ" αύτό τό σημείο είναι πού 
οί Απωθημένες σεξουαλικές έπιθυμίες Αναδύονται καί Αναχαιτί-
ζονται Αμέσως μέ τόν σχηματισμό συμπτωμάτων (διαμόρφωση 
μιάς φοβίας ή κάποιου Ισοδυνάμου της). 
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Σ αύτή τή νευρωσική διαδικασία, oi διάφορες άμυντικές 
θέσεις τοΰ έγώ Αλληλεπικαλύπτονται καί συγχωνεύονται. Έτσι, 
σέ μιά κάτοψη τής προσωπικότητας, βρίσκουμε πλάι-πλάι 
χαρακτηρολογικές άντιδράσεις οί όποιες, άπό τήν άποψη τής 
άνάπτυξης καί τοΰ χρόνου, άνήκουν σέ διαφορετικές περιόδους. 
Στή φάση τής τελικής κατάρρευσης τοΰ έγώ, ή κάτοψη τής 
προσωπικότητας μοιάζει μέ τόπο Οστερα άπό έκρηξη ήφαιστεί-
ου, πού έκσφενδονίζει Ανάμικτα σωρούς πετρωμάτων πού άνή-
κουν σέ διάφορα γεωλογικά στρώματα. "Ομως, δέν είναι Ιδιαίτε-
ρα δύσκολο νά ξεδιακρίνουμε μέσα σ' αύτό τόν κυκεώνα τήν 
κύρια σημασία καί τόν κύριο μηχανισμό δλων τών χαρακτηρο-
λογικών Αντιδράσεων. Μέ τό ξεχώρισμα καί τήν κατανόησή 
τους όδηγούμαστε κατευθείαν τήν κεντρική παιδική σύγκρου-
ση. 

3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ποιές συνθήκες, Αμεσα άναγνωρίσιμες, μδς δίνουν τή δυνατό-
τητα νά καταλαβαίνουμε τί συνιστά τή διαφορά ΑνΑμεσα σέ μιά 
ύγιή καί σέ μιά παθολογική θωράκιση; Ή διερεύνηση τής 
διαμόρφωσης τοϋ χαρακτήρα παραμένει στείρα θεωρητικολογία 
όσο δέν άπαντοϋμε σ' αύτή τήν έρώτηση μέ άρκετά συγκεκριμέ-
νο τρόπο, προσφέροντας έτσι κατευθυντήριες γραμμές στό 
πεδίο τής διαπαιδαγώγησης. Στά πλαίσια, δμως, τής κυρίαρχης 
σεξουαλικής ήθικής, τά συμπεράσματα πού προκύπτουν άπό 
τήν Ερευνά μας θά φέρουν τόν παιδαγωγό, πού θέλει ν* 
άναθρέψει ύγιείς άντρες καί γυναίκες, σέ πολύ δύσκολη θέση. 

Καί πρώτα-πρώτα, πρέπει νά τονιστεί καί πάλι δτι ή διαμόρ-
φωση τοϋ χαρακτήρα έξαρτδται δχι μόνο άπό τό γεγονός δτι τό 
Ενστικτο καί ή ματαίωση συγκρούονται μεταξύ τους, Αλλά κι 
άπό τόν τρόπο μέ τόν όποίο γίνεται αύτό — άπό τή φάση 
άνάπτυξης κατά τήν όποία Επισυμβαίνουν αύτές οί διαμορφωτι-
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κές τοϋ χαρακτήρα συγκρούσεις — κι άπό τό ποιά Ενστικτα 
συμμετέχουν σ' αύτές. 

Γιά μιά καλύτερη κατανόηση τής κατάστασης, δς προσπαθή-
σουμε νά διαμορφώσουμε Ενα μοντέλο άπ' τήν άφθονία τών 
συνθηκών πού έπιδροΟν στή διαμόρφωση τοΟ χαρακτήρα. Ένα 
τέτοιο μοντέλο άποκαλύπτει τίς άκόλουθες θεμελιακές δυνατό-
τητες. Τό άποτέλεσμα τής διαμόρφωσης τοΟ χαρακτήρα Εξαρτά-
ται άπό: 

— τή φάση κατά τήν όπο(α ματαιώνεται ή παρόρμηση· 
— τή συχνότητα κι Ενταση τών ματαιώσεων-άπογοητεύσεων* 
— τίς παρορμήσεις Ενάντια στίς όποΐες κατευθύνεται κύρια ή 

ματαίωση* 
— τή σχέση άνάμεσα στήν άπόλαυση καί τή ματαίωση* 
— τό φύλο τοΟ προσώπου πού είναι κύρια ύπεύθυνο γιά τίς 

ματαιώσεις-άπαγοητεύσεις* 
— τίς άντιφάσεις άνάμεσα στίς Ιδιες τίς ματαιώσεις. 
"Ολες αύτές οί συνθήκες καθορίζονται άπό τήν κυρίαρχη 

κοινωνική τάξη σέ σχέση μέ τήν έκπαίδευση, τήν ήθική καί 
τήν Ικανοποίηση τών άναγκών — σέ τελευταία άνάλυση, άπό 
τήν κυρίαρχη οίκονομική δομή τής κοινωνίας. 

Ό σκοπός μιάς μελλοντικής πρόληψης τών νευρώσεων είναι 
ή διαμόρφωση χαρακτήρων, πού δχι μόνο νά παρέχουν στό Εγώ 
Επαρκή ύποστήριξη Ενάντια στόν Εσωτερικό κι Εξωτερικό 
κόσμο, άλλά καί νά Επιτρέπουν τή σεξουαλική καί κοινωνική 
Ελευθερία κίνησης, πού είναι άναγκαία στήν ψυχική οίκονομία. 
Έτσι, πρέπει ν' άρχίσουμε άπό τήν κατανόηση τών βασικών 
συνεπειών κάθε ματαίωσης τής Ικανοποίησης τών ένστίκτων 
τοϋ παιδιού. 

Κάθε τέτοια ματαίωση, πού προκύπτει άπό τίς σημερινές 
μεθόδους διαπαιδαγώγησης, προκαλεί άπόσυρση τής λίμπιντο 
μέσα στό έγώ καί, κατά συνέπεια, ένίσχυση τοϋ δευτερογενούς 
ναρκισσισμού1. Αύτό άποτελεΐ ήδη Εναν μετασχηματισμό τοΟ 

5. Σημείωση τοΟ 1945. Στή γλώσσα τής όργονικής βιοφυσικής: ή συνεχής 
ματαίωση τών πρωταρχικών φυσικών άναγκών όδηγεΤ στή χρόνια σύσπαση τοΟ 
βιοσυστήματος (μυϊκή θωράκιση, συμπαθητικοτονία, κλπ.). Ή σύγκρουση 
άνάμεσα στίς άνεσταλμένες πρωταρχικές ένορμήσεις καί τή θωράκιση όδηγεί 
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Εγώ, στό μέτρο πού παρουσιάζεται αδξηση τής εύαισθησίας τοϋ 
έγώ, πού έκφράζεται σά δειλία καί σάν άνεπτυγμένο αίσθημα 
άγχους. "Αν, δπως συμβαίνει συνήθως, τό πρόσωπο, πού είναι 
ύπεύθυνο γιά τή ματαίωση, είναι άγαπημένο, τότε άναπτύσσεται 
μιά άμφιθυμική στάση κι άργότερα ταύτιση μ* αύτό τό πρόσω-
πο. Πέρα άπό τήν καταστολή, τό παιδί έσωτερικεύει όρισμένα 
γνωρίσματα τοϋ χαρακτήρα αύτοϋ τοϋ προσώπου — καί φυσικά, 
αύτά άκριβώς τά γνωρίσματα, πού στρέφονται ένάντια στό 
Ενστικτό του. Αύτό πού συμβαίνει τότε είναι ούσιαστικά ή 
άπώθηση τοϋ ένστίκτου ή ή άντιμετώπισή του μέ κάποιον άλλο 
τρόπο. 

"Ομως, τό άποτέλεσμα τής ματαίωσης πάνω στόν χαρακτήρα 
έξαρτάται σέ μεγάλο μέρος άπό τό πότε ματαιώνεται ή παρόρ-
μηση. "Αν ματαιωθεί στά άρχικά στάδια τής άνάπτυξής της, ή 
άπώθηση πετυχαίνει ύπερβολικά καλά. "Αν καί ή νίκη είναι 
πλήρης, ή παρόρμηση δέν μπορεί μήτε νά μετουσιωθεϊ-έξιδανι-
κευθεϊ, μήτε νά Ικανοποιηθεί συνειδητά. Π.χ., ή πρώτη άπώθηση 
τοϋ πρωκτικού έρωτισμοΟ Εμποδίζει τήν άνάπτυξη τών πρωκτι-
κών Εξιδανικεύσεων καί προετοιμάζει τό Εδαφος γιά βαριούς 
πρωκτικούς άπό άντίδραση σχηματισμούς. Καί τό σημαντικότε-
ρο, άπό τήν άποψη τοϋ χαρακτήρα, είναι δτι αύτός Ô άποκλει-
σμός τών παρορμήσεων άπό τή δομή τής προσωπικότητας 
διαταράσσει τή δραστηριότητά της σά σύνολο. Αύτό φαίνεται, 
π. χ., σέ παιδιά πού ή έπιθετικότητά τους κι ή κινητική τους 
εύχαρίστηση Εχουν πρόωρα άνασταλεΐ — ή κατοπινή τους 
Ικανότητα γιά Εργασία θά είναι κατά συνΕπεια μειωμένη. 

Στό άποκορύφωμα τής άνάπτυξής της, μιά παρόρμηση δέν 
μπορεί ν' άπωθηθεΐ όλοκληρωτικά. Μιά ματαίωση σ' αύτό τό 
σημείο είναι πολύ πιθανότερο νά δημιουργήσει μιάν άλυτη 
σύγκρουση άνάμεσα στήν άπαγόρευση καί τή\ι παρόρμηση. "Αν 
ή πλήρως άνεπτυγμένη παρόρμηση συναντήσει κάποια αίφνί-
δια, άπρόβλεπτη ματαίωση, τότε διαμορφώνεται τό Εδαφος γιά 

στήν Ανάπτυξη δευτερογενών, άντικοινωνικΑν ένορμήσεων (σαδισμός, κλπ.)· 
Στή διαδικασία Ανάδυσης μέσα άπό τή θωράκιση, ο{ πρωταρχικές βιολογικές 
παρορμήσεις μετατρέπονται σέ καταστροφικές σαδιστικές παρορμήσεις. 
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τήν άνάπτυξη μιας παρορμητικής προσωπικότητας6. Στήν περί-
πτωση αύτή, τό παιδί δέν άποδέχεται πλήρως τήν άπαγόρευση. 
Παρόλα αύτά, άναπτύσσει αίσθήματα ένοχής, πού μέ τή σειρά 
τους έντείνουν τίς παρορμητικές ένέργειες, μέχρι πού τελικά 
γίνονται ψυχαναγκαστικές παρορμήσεις. Έτσι, βρίσκουμε στούς 
παρορμητικούς ψυχοπαθείς μιά άδιαμόρφωτη χαρακτηροδομή, 
πού είναι τό άντίθετο τής χρείας γιά έπαρκή θωράκιση ένάντια 
στόν έξωτερικό καί τόν έσωτερικό κόσμο. Είναι χαρακτηριστι-
κό στόν παρορμητικό τύπο δτι ό άπό άντίδραση σχηματισμός 
δέ χρησιμοποιείται ένάντια στίς παρορμήσεις — άλλά οί ίδιες 
οί παρορμήσεις (κύρια σαδιστικές) χρησιμοποιούνται σάν άμυ-
να ένάντια σέ φαντασιακές καταστάσεις κινδύνου, δπως κι 
ένάντια στόν κίνδυνο πού πηγάζει άπό τίς παρορμήσεις. Έτσι, 
σάν άποτέλεσμα τής άτακτης γενετήσιας δομής, ή λιμπιντική 
οίκονομία βρίσκεται σέ κακή κατάσταση, ή σεξουαλική λίμνα-
ση μερικές φορές αύξάνει τό άγχος καί, μαζί μ' αύτό, τίς 
χαρακτηρολογικές άντιδράσεις, όδηγώντας συχνά σέ κάθε εί-
δους ύπερβασίες. 

Τό άντίθετο τοΟ παρορμητικού είναι ό ένστικτικά άνεσταλμέ-
νος χαρακτήρας. 'Ενώ ό παρορμητικός τύπος χαρακτηρίζεται 
άπό τή σύγκρουση άνάμεσα στό πλήρως άνεπτυγμένο Ενστικτο 
καί τήν αίφνίδια ματαίωση, ό ένστικτικά άνεσταλμένος τύπος 
χαρακτηρίζεται άπό τή συσσώρευση ματαιώσεων-άπογοητεύσε-
ων καί άλλων άνασταλτικών τοΟ ένστίκτου παιδαγωγικών 
μέτρων, άπό τήν άρχή μέχρι τό τέλος τής ένστικτικής του 
άνάπτυξης. Ή χαρακτηροθωράκιση, πού άντιστοιχεϊ σ' αύτόν, 
τείνει νά είναι άκαμπτη, συμπιέζοντας σημαντικά τήν ψυχική 
εύλυγισία τοΟ άτόμου, καί διαμορφώνει τήν άντιδραστική βάση 
γιά καταθλιπτικές καταστάσεις καί ψυχαναγκαστικά συμπτώμα-
τα ( άνεσταλμένη Επιθετικότητα). "Ομως, μετατρέπει Επίσης τ' 
άνθρώπινα δντα σέ πειθήνιους, ύποτακτικούς πολίτες. Σ" αύτό 
Εγκειται ή κοινωνιολογική της σημασία. 

Τό φύλο κι ό χαρακτήρας τοΰ προσώπου, πού είναι τό κύρια 

6. Βλέκε: Ράιχ, Der triebhafte Charakter, Διεθνείς Ψυχαναλυτικές 'Εκδόσεις, 
1925. 
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ύπεύθυνο γιά τήν άνατροφή Ινός άτόμου. Εχουν μέγιστη σημασία 
γιά τή φύση τής κατοπινής σεξουαλικής ζωής αύτοϋ τοΰ 
άτόμου. 

θ ' άναγάγουμε τήν πολύ περίπλοκη έπιρροή, πού Εξασκεί 
πάνω στό παιδί μιά αύταρχική κοινωνία, στό γεγονός δτι, σ' 
Ενα σύστημα διαπαιδαγώγησης στηριγμένο στίς οίκογενειακές 
μονάδες, ο( γονείς λειτουργούν σάν ol κύριοι έκτελεστές τής 
κοινωνικής Επιρροής. 'Εξαιτίας τής συνήθως άσυνείδητης σε-
ξουαλικής στάσης τών γονέων άπέναντι στά παιδιά τους, ό 
πατέρας Εχει μεγαλύτερη προτίμηση καί μικρότερη ροπή γιά 
περιορισμό καί διαπαιδαγώγηση τής κόρης, Ενώ ή μητέρα Εχει 
Ισχυρότερη προτίμηση καί λιγότερη ροπή γιά περιορισμό καί 
διαπαιδαγώγηση τοΰ γιοΰ. Έτσι, ή σεξουαλική σχέση καθορί-
ζει στίς περισσότερες περιπτώσεις τό δτι ό γονιός τοΰ ίδιου 
φύλου γίνεται δ πιό ύπεύθυνος γιά τήν άνατροφή τοϋ παιδιού. 
Μέ τήν έπιφύλαξη δτι, στόν πρώτο χρόνο τής ζωής τοϋ παιδιοϋ 
καί στή μεγάλη πλειοψηφία τοϋ έργαζόμενου πληθυσμού, ή 
μητέρα άναλαμβάνει τήν άνατροφή τών παιδιών, μπορεί νά 
είπωθεϊ δτι ή ταύτιση μέ τό γονιό τοϋ ίδιου φύλου κυριαρχεί, 
δηλαδή ή κόρη άναπτύσσει Ενα μητρικό κι ό γιός Ενα πατρικό 
Εγώ καί ΰπερεγώ. "Ομως, έξαιτίας τής είδικής διάρθρωσης 
μερικών οίκογενειών ή τοϋ χαρακτήρα μερικών γονιών, ύπάρ-
χουν συχνές παρεκκλίσεις, θ ά άναφέρουμε μερικά άπ' τά 
τυπικά ύποστρώματα αύτών τών άτυπων ταυτίσεων. 

"Ας άρχίσουμε μελετώντας τίς σχέσεις στήν περίπτωση τών 
άγοριών. Σέ συνηθισμένες συνθήκες, δταν δηλαδή τό άγόρι Εχει 
άναπτύξει τό άπλό οίδιπόδειο σύμπλεγμα, δταν ή μητέρα Εχει 
μεγαλύτερη προτίμηση σ' αύτό καί τό άπογοητεύσει λιγότερο 
άπ' δσο 6 πατέρας, θά ταυτιστεί μέ τόν πατέρα καί — άν ό 
πατέρας Εχει Ενεργητική κι άνδροπρεπή φύση — θά συνεχίσει 
ν" άναπτύσσεται μέ άνδρικό τρόπο. "Αν, άπό τήν άλλη, ή 
μητέρα Εχει αύστηρή, «άνδρική» προσωπικότητα, άν οί ουσια-
στικές άπογοητεύσεις πηγάζουν άπ' αύτήν, τό άγόρι θά ταυτι-
στεί κύρια μ' αύτήν καί, σέ συνάρτηση μέ τό έρωτογενές 
στάδιο, κατά τό όποιο τοϋ Επιβάλλονται οί κύριοι μητρικοί 
περιορισμοί, θ' άναπτύξει μιά μητρική ταύτιση σέ φαλλική ή 
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πρωκτική βάση. Πάνω στό Εδαφος μιάς φαλλικής μητρικής 
ταύτισης ά να πτύσσεται συνήθως Ινας φαλλικός-ναρκισσιστικός 
χαρακτήρας, τοϋ όποίου ό ναρκισσισμός κι ό σαδισμός στρέ-
φονται κύρια ένάντια στίς γυναίκες (Εκδίκηση ένάντια στήν 
αύστηρή μητέρα). Αύτή ή στάση είναι ή χαρακτηρολογική 
άμυνα ένάντια στή βαθιά άπωθημένη άρχική άγάπη γιά τή 
μητέρα — άγάπη πού δέν μπόρεσε νά συνεχίσει νά ύπάρχει 
δίπλα στήν ματαιωτική της Επιρροή καί στήν ταύτιση μ' αύτήν, 
άλλά κατέληξε σ' άπογοήτευση. Ειδικότερα: αύτή ή άγάπη 
μετατράπηκε στήν ίδια τή χαρακτηρολογική στάση άπό τήν 
όποία μπορεί ν* άπελευθερωθεΐ μέ τήν άνάλυση. 

Στή μητρική ταύτιση σέ πρωκτική βάση, ό χαρακτήρας Εχει 
γίνει παθητικός καί θηλυκός — άπέναντι στίς γυναίκες, άλλά 
δχι άπέναντι στούς άντρες. Τέτοιες ταυτίσεις άποτελούν συχνά 
τή βάση μιας μαζοχιστικής διαστροφής μέ τή φαντασίωση μιας 
αύστηρής γυναίκας. Αύτή ή χαρακτηρολογική διαμόρφωση 
χρησιμεύει συνήθως σάν άμυνα ένάντια στίς φαλλικές έπιθυμίες 
οί όποιες, γιά Ενα μικρό διάστημα, στρέφονταν Εντονα πρός τή 
μητέρα κατά τήν παιδική ήλικία. Ό φόβος τοΰ εύνουχισμού 
άπό τή μητέρα προσφέρει στήριγμα στήν πρωκτική ταύτιση μ' 
αύτήν. Ή πρωκτικότητα είναι ή είδοποιός έρωτογενής βάση 
αύτής τής χαρακτηρολογικής διαμόρφωσης. 

Ό παθητικός-θηλυκός χαρακτήρας σ' Εναν άντρα βασίζεται 
πάντα σέ μιά ταύτιση μέ τή μητέρα. Μιά καί στήν περίπτωση 
αύτή ό γονιός πού ματαιώνει είναι ή μητέρα, αύτή είναι καί τό 
άντικείμενο τοΰ φόβου, πού γεννά αύτή τή στάση. 'Υπάρχει 
δμως κι Ενας άλλος τύπος παθητικού-θηλυκού χαρακτήρα, πού 
προκύπτει άπό τήν ύπερβολική αύστηρότητα άπό τή μεριά τοΰ 
πατέρα. Αύτό γίνεται μέ τόν Εξής τρόπο: φοβούμενο τήν 
πραγμάτωση τών γενετήσιων έπιθυμιών του, τό άγόρι όπισθοδρο-
μεΐ άπό τήν άρσενική-φαλλική θέση στή θηλυκή-πρωκτική 
θέση, ταυτίζεται έκεϊ μέ τή μητέρα καί υίοθετεί μιά παθητική-
θηλυκή στάση άπέναντι στόν πατέρα του καί άργότερα άπέναν-
τι σ' δλα τά πρόσωπα μέ κύρος κι έξουσία. Ή ύπερβολική 
εύγένεια καί ύποχωρητικότητα, ή μαλθακότητα καί μιά τάση 
γιά ύπουλη συμπεριφορά είναι χαρακτηριστικές σ' αύτό τόν 
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τύπο. Χρησιμοποιεί τή στάση του γιά ν' άποκρούει τίς Ενεργη-
τικές άρσενικές παρορμήσεις καί πάνω άπ' δλα τό άπωθημένο 
μίσος του γιά τόν πατέρα. Πλάι-πλάι μέ τήν de facto παθητική-
θηλυκή του φύση (μητρική ταύτιση στό έπίπεδο τοδ έγώ), Εχει 
ταυτιστεί μέ τόν πατέρα του στό Ιδανικό τοδ έγώ του (πατρική 
ταύτιση στό έπίπεδο τοδ ύπερεγώ καί τοδ ίδανικοδ τοδ Εγώ). 
Όμως, δέν είναι (κανό νά πραγματώσει αύτή τήν ταύτιση, γιατί 
τοδ λείπει μιά φαλλική θέση. Θά είναι πάντοτε θηλυκό καί θά 
θέλει νά 'ναι άρσενικό. Ένα Εντονο σύμπλεγμα κατωτερότητας, 
άποτέλεσμα τής Εντασης άνάμεσα στό θηλυκό έγώ καί στό 
άρσενικό Ιδανικό τοδ έγώ, θά βάζει πάντα τή σφραγίδα τής 
καταπίεσης (μερικές φορές τής ταπεινότητας) στήν προσωπικό-
τητά του. Αύτή ή βαριά διαταραχή τής Ικανότητας, πού πάντοτε 
ΰπάρχει σέ τέτοιες περιπτώσεις, δίνει στήν όλη κατάσταση μιά 
λογική δικαιολογία. 

"Αν συγκρίνουμε τόν τύπο αύτό μ' Εκείνον πού ταυτίζεται μέ 
τή μητέρα σέ φαλλική βάση, βλέπουμε δτι ό φαλλικός ναρκισ-
σιστικός χαρακτήρας κατορθώνει ν* άποκρούει Ενα σύμπλεγμα 
κατωτερότητας, πού προδίδεται μόνο στό μάτι τοδ είδικοδ. Τό 
σύμπλεγμα κατωτερότητας τοδ παθητικοδ-θηλυκοδ χαρακτήρα, 
άπό τήν άλλη, είναι διάφανο. Ή διαφορά Εγκειται στή βασική 
έρωτογενή δομή. Ή φαλλική λίμπιντο έπιτρέπει μιά πλήρη 
άναπλήρωση δλων τών στάσεων πού δέν συμφωνούν μέ τό 
άρσενικό (δανικό τσΟ έγώ, ένώ ή πρωκτική λίμπιντο, δταν 
κατέχει τήν κεντρική θέση στή σεξουαλική δομή τοδ άντρα, 
άποκλείει μιά τέτοια άναπλήρωση. 

Τό άντίστροφο Ισχύει στό κορίτσι: Ενας ύποχωρητικός, 
ένδοτικός πατέρας είναι πιό πιθανό νά συμβάλλει στήν έγκαθί-
δρυση Ενός θηλυκοδ χαρακτήρα, παρά Ενας πατέρας αύστηρός 
ή βίαιος. Πολυάριθμες κλινικές συγκρίσεις δείχνουν δτι Ενα 
κορίτσι συνήθως άντιδρά σ' Ενα βίαιο πατέρα μέ τόν σχηματι-
σμό Ενός Εντονα άρσενικοδ χαρακτήρα. Ό πανταχοδ παρών 
φθόνος τοδ πέους1 ένεργοποιείται καί μορφοποιείται σ' Ενα 
σύμπλεγμα άρρενωπότητας μέσα άπό χαρακτηρολογικές μετα-
βολές τοΰ έγώ. Στήν περίπτωση αύτή ή άρσενική-έπιθετική 
φύση χρησιμεύει σά θωράκιση ένάντια στήν παιδική θηλυκή 

26 



στάση άπέναντι στόν πατέρα, πού χρειάστηκε ν* άπωθηθεΐ 
Εξαιτίας τής ψυχρότητας καί τής τραχύτητάς του. "Αν, άπ' τήν 
άλλη, ό πατέρας δείχνει εύγένεια καί άγάπη, τό κοριτσάκι 
μπορεί νά διατηρήσει καί, μ' έξαίρεση τίς αισθησιακές συνι-
στώσες, άκόμη καί ν* άναπτύξει τήν άντικειμενοτρόπο άγάπη 
του σέ μεγάλο βαθμό. Δέν είναι άπαραίτητο νά ταυτιστεί μέ τόν 
πατέρα. Βέβαια, κι αύτή θ* άναπτύξει συνήθως φθόνο τοΰ πέους. 
"Ομως, μιά καί οί ματαιώσεις-άπογοητεύσεις στήν Ετεροφυλο-
φιλική σφαίρα είναι σχετικά άδύναμες, ό φθόνος τοΰ πέους δέν 
Εχει σημαντικές έπιπτώσεις στή διαμόρφωση τοΰ χαρακτήρα. 
Έτσι, βλέπουμε δτι τό άν ή τάδε ή ή δείνα γυναίκα Εχει φθόνο 
τοΰ πέους δέν παίζει σημαντικό ρόλο. Τό σημαντικό είναι τό 
πώς αύτό έπιδρά στόν χαρακτήρα καί τό άν παράγει συμπτώμα-
τα. Τό άποφασιστικό στοιχείο σ' αύτόν τόν τύπο είναι ή 
παρουσία μιας μητρικής ταύτισης — πράγμα πού Εκφράζεται σέ 
γνωρίσματα τοΰ χαρακτήρα πού τ' άποκαλοΰμε «θηλυκά». 

Ή διατήρηση αύτής τής χαρακτηροδομής Εξαρτάται άπ' τήν 
προϋπόθεση δτι ό κολπικός έρωτισμός γίνεται μόνιμο τμήμα 
τής θηλυκότητας στήν Εφηβεία. Στήν ήλικία αύτή, σοβαρές 
Απογοητεύσεις άπό τόν πατέρα ή πατρικά πρότυπα μποροΰν νά 
προκαλέσουν τήν πατρική ταύτιση, πού δέν πραγματοποιήθηκε 
κατά τήν παιδική ήλικία, νά ένεργοποιήσουν τόν λανθάνοντα 
φθόνο τοΰ πέους καί, σ' αύτό τό ύστερο στάδιο, νά όδηγήσουν 
σ' Εναν μετασχηματισμό τοϋ χαρακτήρα σέ άρσενική κατεύθυν-
ση. Πολύ συχνά παρατηρούμε κάτι τέτοιο σέ κορίτσια, πού 
άπωθοϋν τίς Ετεροφυλοφιλικές τους έπιθυμίες γιά ήθικούς 
λόγους (ταύτιση μέ τήν αύταρχική, ήθικολόγο μητέρα) κι Ετσι 
έπιφέρουν τήν άπογοήτευσή τους άπό τούς άντρες. Στήν πλειο-
ψηφία τών περιπτώσεων αύτών, αύτές οί κατά τά άλλα θηλυκές 
γυναίκες τείνουν ν' άναπτύξουν μιά ύστερική φύση. 'Υπάρχει 
μιά συνεχής γενετήσια παρόρμηση πρός τό άντικείμενο (φιλα-
ρέσκεια) καί μιά όπισθοχώρηση, πού συνοδεύεται άπό τήν 
άνάπτυξη γενετήσιου άγχους, δταν ή κατάσταση άπειλεϊ νά 
γίνει σοβαρή (ύστερικό γενετήσιο άγχος). Ό ύστερικός χαρα-
κτήρας στή γυναίκα λειτουργεί σάν προστασία ένάντια στίς 
ίδιες της τίς γενετήσιες έπιθυμίες κι Ενάντια στήν άρσενική 
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Επιθετικότητα πρός τό άντικείμενο. Αύτό θά συζητηθεί λεπτο-
μερέστερα παρακάτω. 

Μερικές φορές στήν πρακτική μας, συναντάμε μιά είδική 
περίπτωση, δηλαδή μιά αύστηρή καί τραχιά μητέρα, πού 
άνατρέφει μιά κόρη, τής όποιας ό χαρακτήρας δέν είναι μήτε 
άρσενικός μήτε θηλυκός, άλλά παραμένει παιδικός ή ύποστρέ-
φει άργότερα στήν παιδικότητα. Μιά τέτοια μητέρα δέν πρό-
σφερε στό παιδί της άρκετή άγάπη. Ή άμφιθυμική σύγκρουση 
σέ σχέση μέ τή μητέρα είναι σημαντικά Ισχυρότερη στήν 
πλευρά τοΰ μίσους άπό τό φόβο τοϋ όποίου τό παιδί άποσύρεται 
στή στοματική φάση τής σεξουαλικής άνάπτυξης. Τό κορίτσι 
θά μισήσει τή μητέρα στό γενετήσιο Επίπεδο, θ* άπωθήσει τό 
μίσος του, καί, άφοΰ υίοθετήσει μιά στοματική στάση, θά τό 
μετατρέψει σέ άντιδραστική άγάπη καί σέ παραλυτική Εξάρτη-
ση άπό τή μητέρα. Τέτοιες γυναίκες άναπτύσσουν μιά Ιδιαίτερα 
προσκολλητική στάση άπέναντι στίς πιό ήλικιωμένες ή παντρε-
μένες γυναίκες, προσκολλώνται σ' αύτές μέ μαζοχιστικό τρόπο, 
Εχουν τήν τάση νά γίνουν παθητικΕς όμοφυλόφιλες (αίδοιολει-
χία στήν περίπτωση σχηματισμοΰ διαστροφών), Επιζητοΰν τήν 
φροντίδα άπό πιό ήλικιωμένες γυναίκες, άναπτύσσουν πολύ 
μικρό Ενδιαφέρον γιά τούς άντρες καί σ" όλες τους τίς Ενέργειες 
Εμφανίζουν «παιδιάστικη συμπεριφορά». Αύτή ή στάση, δπως 
καί κάθε άλλη χαρακτηρολογική στάση, είναι μιά θωράκιση 
Ενάντια στίς άπωθημένες Επιθυμίες καί μιά άμυνα Ενάντια στά 
Ερεθίσματα τοΰ Εξωτερικού κόσμου. Έδώ ό χαρακτήρας χρησι-
μεύει σάν στοματική άμυνα Ενάντια στίς Εντονες τάσεις μίσους 
πού στρέφονται ένάντια στή μητέρα, πίσω άπό τίς όποϊες μόλις 
καί μετά βίας διακρίνεται ή Εξίσου άναχαιτιζόμενη όμαλή 
θηλυκή στάση άπΕναντι στό άρσενικό. 

Μέχρι τά τώρα Εστιάσαμε τήν προσοχή μας μόνο στό 
γεγονός δτι τό φύλο τοΰ προσώπου, πού είναι κύρια ύπεύθυνο 
γιά τίς ματαιώσεις τών σεξουαλικών Επιθυμιών τοΰ παιδιού, 
παίζει ούσιαστικό ρόλο στή διάπλαση τοΰ χαρακτήρα. Σ' αύτό 
τό πλαίσιο, θίξαμε τόν χαρακτήρα τοΰ Ενηλίκου μόνο στό 
μέτρο πού μιλούσαμε γιά «αύστηρή» ή «ήπια» έπιρροή. "Ομως, 
ή διαμόρφωση τοΰ χαρακτήρα τοΰ παιδιού, άπό μιά άλλη 
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Αποφασιστική δποψη, έξαρτάται άπό τή φύση τών γονιών, πού 
μέ τή σειρά της καθορίστηκε άπό γενικές καί είδικές κοινωνι-
κές έπιδράσεις. Μεγάλο μέρος άπ' αύτό πού ή έπίσημη ψυχια-
τρική θεωρεί σάν κληρονομούμενο (καί τό όποιο, παρεμπιπτόν-
τως, δέν μπορεί νά έξηγήσει) άποδείχνεται μετά άπό άρκετά 
βαθιά άνάλυση δτι είναι άποτέλεσμα πρώιμων συγκρουόμενων 
ταυτίσεων. 

Δέν άρνούμαστε τό ρόλο πού παίζει ή κληρονομικότητα στόν 
καθορισμό τών τρόπων άντίδρασης. Τό νεογέννητο παιδί έχει 
τό «χαρακτήρα» του — αύτό είναι ξεκάθαρο. Λέμε, δμως, δτι τό 
περιβάλλον είναι αύτό πού άσκεΐ τήν άποφασιστική έπίδραση 
καί καθορίζει άν μιά ύπάρχουσα κλίση θ* άναπτυχθεΐ καί θά 
Ενισχυθεί ή δέ θά τής έπιτραπεϊ νά έκδηλωθεΐ καθόλου. Τό 
Ισχυρότερο Επιχείρημα Ενάντια στήν άποψη δτι ό χαρακτήρας 
είναι Εμφυτος τό παρέχουν οί άσθενεΐς, τών όποιων ή άνάλυση 
άποδείχνει δτι μέχρι μιά όρισμένη ήλικία ύπήρχε Ενας όρισμέ-
νος τρόπος άντίδρασης καί στή συνέχεια άναπτύχθηκε Ενας 
όλότελα διαφορετικός χαρακτήρας. Π.χ., στήν άρχή μπορεί νά 
ήταν κάποιος εύερέθιστος κι ένθουσιώδης κι άργότερα νά 'γινε 
καταθλιπτικός — ή πεισματικά δραστήριος καί στή συνέχεια 
ήσυχος καί άνεσταλμένος. "Αν καί φαίνεται πολύ πιθανό δτι 
μιά όρισμένη βασική προσωπικότητα είναι Εμφυτη καί δύσκολα 
μεταβάλλεται, ό ύπερτονισμός τοΰ κληρονομικού παράγοντα 
πηγάζει άναμφίβολα άπό τόν άσυνείδητο φόβο τών συνεπειών 
μιας όρθής Εκτίμησης τής Επίδρασης πού άσκεΐ ή διαπαιδαγώ-
γηση. 

Αύτή ή άντιδικία δέν πρόκειται νά βρεί λύση προτοΰ κάποιο 
σημαντικό ίνστιτοΰτο άποφασίσει νά διεξαγάγει εύρύτατα πει-
ράματα — π.χ., ν* άπομονώσει καμιά Εκατοστή παιδιά ψυχοπα-
θών γονέων άμέσως μετά τή γέννησή τους, νά τά τοποθετήσει σ" 
όμοιόμορφο παιδαγωγικό περιβάλλον καί νά συγκρίνει άργότε-
ρα τ' άποτελέσματα μέ τ' άντίστοιχα μιας άλλης έκατοντάδας 
παιδιών, πού νά 'χουν άνατραφεΐ σέ ψυχοπαθές περιβάλλον. 

"Αν άνασκοπήσουμε καί πάλι σύντομα τίς βασικές χαρακτη-
ροδομές πού σκιαγραφήθηκαν παραπάνω, βλέπουμε δτι δλες 
Εχουν Ενα κοινό στοιχείο: δλες ύποκινοΰνται άπό τή σύγκρου-
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ση πού προκύπτει άπό τή σχέση γονιοΰ-παιδιοϋ. "Αποτελούν 
μιά προσπάθεια έπίλυσης αύτής τής σύγκρουσης μέ είδικό 
τρόπο καί διαιώνισης αύτής τής λύσης. Κάποτε ό Φρόυντ είπε 
δτι τό οίδιπόδειο σύμπλεγμα καταβυθίζεται άπό τό άγχος τοϋ 
εύνουχισμοΰ. Μπορούμε τώρα νά προσθέσουμε δτι πράγματι 
καταβυθίζεται, άλλά άναδύεται ξανά μέ διαφορετική μορφή. Τό 
οίδιπόδειο σύμπλεγμα μετασχηματίζεται σέ χαρακτηρολογικές 
άντιφάσεις οί όποιες, άπό τή μιά, προεκτείνουν τά κύρια 
χαρακτηριστικά του μέ διαστρεβλωμένο τρόπο καί, άπό τήν 
άλλη, συνιστούν άπό άντίδραση σχηματισμούς ένάντια στά 
βασικά του στοιχεία. 

Συνοψίζοντας, μποροΰμε έπίσης νά ποΰμε δτι ό νευρωσικός 
χαρακτήρας, τόσο στά περιεχόμενα δσο καί στή μορφή του, 
διαμορφώνεται άπ' άκρη σ' άκρη μέ συμβιβασμούς, δπως 
άκριβώς καί τό σύμπτωμα. Περιέχει τήν παιδική ένστικτική 
άπαίτηση καί τήν άμυνα, ή όποία άνήκει στό ίδιο ή σέ 
διαφορετικό στάδιο άνάπτυξης. Ή βασική παιδική σύγκρουση 
έξακολουθεΐ νά ύπάρχει, μετασχηματισμένη σέ στάσεις πού έμφα-
νίζονται μέ όριστική μορφή, σάν αύτοματικοί τρόποι άντίδρασης, 
πού Εχουν γίνει χρόνιοι καί άπό τούς όποιους άργότερα θά 
πρέπει νά λαγαριστεΐ μέ τήν άνάλυση. 

Μέ βάση αύτή τή γνώση μιας φάσης τής άνθρώπινης 
άνάπτυξης, είμαστε σέ θέση ν' άπαντήσουμε σ' Ινα έρώτημα 
πού Εθεσε ό Φρόυντ: υπάρχουν άπωθημένα στοιχεία πού διατη-
ρούνται σά διπλότυπα, σάν μνημονικά Ίχνη, ή κάπως άλλιώς; 
Μποροΰμε τώρα νά καταλήξουμε προσεχτικά στό συμπέρασμα 
δτι αύτά τά στοιχεία τής παιδικής έμπειρίας, τά όποία δέν 
Ενσωματώνονται στό χαρακτήρα, διατηρούνται σάν συγκινησι-
ακά φορτισμένα μνημονικά ίχνη — Ενώ τά στοιχεία Εκείνα, πού 
άπορροφώνται κι άποτελοϋν τμήμα τού χαρακτήρα, διατηρούν-
ται σάν τωρινός τρόπος άντίδρασης. "Οσο σκοτεινή κι άν είναι 
αύτή ή διαδικασία, δέν ύπάρχει καμιά άμφιβολία γιά τό 
«λειτουργικό συνεχές», γιατί στήν άναλυτική θεραπεία κατορ-
θώνουμε νά άναγάγουμε αυτές τίς χαρακτηρολογικές διαμορφώ-
σεις στά πρωταρχικά τους συστατικά. Τό ζήτημα δέν είναι τόσο 
νά ξαναφέρουμε στήν Επιφάνεια αύτό πού Εχει βυθιστεί, δπως 
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π.χ. στήν περίπτωση τής ύστερικής άμνησίας. Ή διαδικασία 
μοιάζει περισσότερο μέ τήν άπομόνωση ένός στοιχείου άπό μιά 
χημική Ενωση. Τώρα είμαστε Επίσης σέ θέση νά κατανοήσουμε 
καλύτερα γιατί, σ* όρισμένες όξυμένες περιπτώσεις χαρακτηρο-
νευρώσεων, δέν μπορούμε νά Εξαλείψουμε τήν οίδιπόδεια σύγ-
κρουση δταν άναλύουμε μόνο τό περιεχόμενο. Ό λόγος είναι 
δτι ή οίδιπόδεια σύγκρουση δέν ύπάρχει πιά στό παρόν, άλλά 
σ' αύτή ν μπορούμε νά φτάσουμε μόνο μέσα άπό τήν άναλυτική 
κατάλυση τών μορφικών τρόπων άντίδρασης. 

Ή άκόλουθη κατάταξη τών κύριων τύπων, βασισμένη στήν 
άπομόνωση τών είδοποιά παθογόνων άπό τά είδοποιά προσανα-
τολισμένα στήν πραγματικότητα ψυχικά δυναμικά, κάθε άλλο 
παρά είναι θεωρητικό χασομέρι. Χρησιμοποιώντας αύτές τίς 
διαφοροποιήσεις σάν άφετηρία μας, θά προσπαθήσουμε νά 
φτάσουμε σέ μιά θεωρία τής ψυχικής οίκονομίας, πού θά μπορού-
σε νά Εχει πρακτική χρησιμότητα στόν τομέα τής διαπαιδαγώ-
γησης. Φυσικά, ή κοινωνία πρέπει νά κάνει έφικτή καί νά 
ένθαρρύνει (ή ν' άπορρίψει) τήν πρακτική Εφαρμογή μιας 
τέτοιας θεωρίας. Ή σημερινή κοινωνία, μέ τήν άρνητική 
άπέναντι στό σέξ ήθική της καί τήν άνικανότητά της νά 
Εξασφαλίσει στίς μάζες τών μελών της μιά έστω καί περιορι-
σμένη οίκονομική κατάσταση ύπαρξης, είναι άνίσχυρη τόσο ν' 
άναγνωρίσει αύτές τίς δυνατότητες, δσο καί νά τίς έφαρμόσει 
στήν πράξη. Αύτό γίνεται άμέσως όλοφάνερο δταν, κάπως 
πρωτύτερα, λέμε δτι ό γονεϊκός δεσμός, ή καταστολή τοϋ 
αύνανισμοΰ στήν πρώιμη παιδική ήλικία, ή άπαίτηση γιά 
Εγκράτεια στήν Εφηβεία καί ό Εξαναγκαστικός Εγκλεισμός τών 
σεξουαλικών Ενδιαφερόντων στόν (σήμερα κοινωνιολογικά δι-
καιολογημένο) θεσμό τοΰ γάμου άντιπροσωπεύουν τό άκρο 
άντίθετο τών συνθηκών, πού είναι άπαραίτητες γιά τήν Εγκαθί-
δρυση καί τήν όλοκλήρωση τής σεξοικονομικής ψυχικής 
οίκονομίας. Ή κυρίαρχη σεξουαλική ήθική δέν μπορεί παρά νά 
διαμορφώνει τό Εδαφος γιά τίς νευρώσεις στό χαρακτήρα. Ή 
σεξουαλική καί ψυχική οίκονομία είναι άδύνατη μέ τήν ήθική 
πού τόσο μανιασμένα ύποστηρίζεται σήμερα. Αύτή είναι μιά 
άπό τίς άδυσώπητες κοινωνικές συνέπειες τής ψυχαναλυτικής 
διερεύνησης τών νευρώσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII 

Ο ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 
ΚΙ Ο ΝΕΥΡΩΣΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

(Ή σεξοικονομική λειτουργία 
τής χαρακτηροθωράκισης) 

1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΛΙΜΝΑΣΗ 

Καί τώρα στρέφουμε τήν προσοχή μας στό γιατί διαμορφώνε-
ται Ινας χαρακτήρας καί στήν οίκονομική λειτουργία τοδ 
χαρακτήρα. 

Ή μελέτη τής δυναμικής λειτουργίας τών χαρακτηρολογικών 
άντιδράσεων καί τοΰ σκόπιμου τρόπου λειτουργίας τους άνοίγει 
τό δρόμο γιά τήν άπάντησή στό πρώτο έρώτημα: κατά κύριο 
λόγο, ό χαρακτήρας άποδείχνετω δτι είναι ίνας ναρκισσιστικός 
μηχανισμός άμυνας'. Έτσι φαίνεται λογικό νά δεχτούμε δτι, άν ό 

1. Στό σημείο αύτό είναι άναγκαίο νά κάνουμε μιά θεμελιακή διάκριση άνάμεσα 
στίς δικές μας άντιλήψεις καί σ' αύτές τοϋ "Αλφρεντ "Αντλερ σχετικά μέ τό 
χαρακτήρα καί τήν «άσφάλεια». 

α) Ό "Αντλερ άρχισε ν' άπομακρύνεται άπό τήν ψυχανάλυση καί τή 
λιμπιντική θεωρία μέ τή θέση Λτι τό σημαντικό δέν είναι ή άνάλυση τής 
λίμπιντο, άλλά ή άνάλυση τοΟ νευρικού χαρακτήρα. Ή άποψή του γιά τήν 
άντιπαράθεση λίμπιντο καί χαρακτήρα καί γιά τόν όλοκληρωτικό άποκλεισμό 
τής λίμπιντο άπό τό πεδίο τοϋ ένδιαφέροντός μας βρίσκονται σέ πλήρη 
άντίθεση μέ τή θεωρία τής ψυχανάλυσης. "Αν καί χρησιμοποιούμε κι έμείς τό 
Τδιο πρόβλημα σάν άφετηρία μας, δηλαδή τόν σκόπιμο τρόπο λειτουργίας 
αύτού πού θά όνομάζαμε «συνολική προσωπικότητα καί χαρακτήρας», 6μως 
έμείς χρησιμοποιούμε μιά θεμελιακά διαφορετική θεωρία καί μέθοδο. Στό 32 



χαρακτήρας χρησιμεύει ούσιαστικά στήν προστασία τοΰ έγώ, 
π.χ. στήν άναλυτική κατάσταση, τότε πρέπει νά άναπτύχθηκε 
σάν μηχανισμός μέ προορισμό τήν άπόκρουση κάποιου κινδύ-
νου. Καί ή άνάλυση τοΰ χαρακτήρα τοΰ κάθε άτόμου δείχνει, 
δταν ό άναλυτής πετυχαίνει νά διεισδύσει στό τελικό στάδιο 
άνάπτυξης τοΰ χαρακτήρα, δηλαδή στό οίδιπόδειο στάδιο, δτι ό 
χαρακτήρας πλάστηκε κάτω άπό τήν έπίδραση τών κινδύνων 
πού άπειλοΰν άπ' τόν έξωτερικό κόσμο, άπό τή μιά, καί τών 
πιεστικών άπαιτήσεων τοΰ id, άπό τήν άλλη. 

Μέ βάση τή θεωρία τοΰ Λαμάρκ, ό Φρόυντ καί Ιδιαίτερα ό 
Φερέντσι έκαναν τή διάκριση άνάμεσα στήν αύτθηλαστική καί 
τήν άλλοπλαστική προσαρμογή στά πλαίσια τής ψυχικής ζωής. 
Άλλοπλαστική σημαίνει δτι ό όργανισμός μεταβάλλει τό 
περιβάλλον (τεχνολογία καί πολιτισμός) — ένώ αύτοπλαστική 
δτι ό ίδιος ό όργανισμός μεταβάλλεται. Καί στίς δύο περιπτώ-
σεις, σκοπός είναι ή έπιβίωση. Μέ βιολογικούς δρους, ή 
διαμόρφωση τοΰ χαρακτήρα είναι μιά αύτοπλαστική λειτουρ-
γία, πού τή βάζουν σέ κίνηση τά ένοχλητικά καί δυσάρεστα 
έρεθίσματα άπό τόν Εξω κόσμο (δομή τής οίκογένειας). 'Εξαιτί-
ας τής σύγκρουσης άνάμεσα στό id καί τόν έξωτερικό κόσμο 
(πού περιορίζει ή καί πλήρως ματαιώνει τήν λιμπιντική ίκανο-

ζήτημα, τΐ παρακινεί τόν ψυχικό όργανισμό νά διαμορφώσει Ενα χαρακτήρα, 
έμείς Αντιλαμβανόμαστε τόν χαρακτήρα σάν αίτιακή όντότητα καί μόνο 
δεύτερευόντως φτάνουμε σ' Εναν σκοπό, πού τόν έξάγουμε άπαγωγικά άπό τήν 
αΐτία (αΙτ(α]._]>υααρέσκεια — σκοπός: άμυνα ένάντια στή δυσαρέσκεια). Ό 
"Αντλερ, άντιμετωπίζοντας τό Ιδιο πρόβλημα, υίοθετεϊ μιά τελεολογική άποψη. 

β) ΈμεΙς προσπαθοΟμε νά Εξηγήσουμε τή διαμόρφωση τοΟ χαρακτήρα μέ 
δρους Αιμπιντικής οίκονομίας, κι Ετσι καταλήγουμε σέ τελείως διαφορετικά 
συμπεράσματα άπ" δ,τι ό "Αντλερ, Ô όποίος έπιλέγει τήν άρχή τής «θέλησης γιά 
δύναμη» σάν άπόλυτη Εξήγηση, παραβλέποντας Ετσι τήν Εξάρτηση τής 
«θέλησης γιά δύναμη», πού είναι μόνο μιά μερική ναρκισσιστική ένόρμηση, 
άπό τίς περιπέτειες τοδ ναρκισσισμοΟ σάν σύνολο καί άπό τήν άντικειμενοτρό-
πο λίμπιντο. 

γ) 01 θέσεις τοΟ "Αντλερ γιά τόν Τρόπο δράσης τοΟ συμπλέγματος κατωτερό-
τητας καί τών άναπληρώσεών του είναι σωστές. Αύτό δέν τό άρνήθηκε κανείς 
ποτέ. "Ομως κι Εδώ λείπει ή σύνδεση μέ τίς λιμπιντικές διαδικασίες, πού κείνται 
βαθύτερα. Ιδιαίτερα μέ τή φαλλική λίμπιντο. Κι δταν έμείς διαλύουμε, στά 
πλαίσια τής λιμπιντικής μας θεωρίας, τό Ίδιο τό σύμπλεγμα κατωτερότητας καί 
τΙς διακλαδώσεις του, τότε ό δρόμος τοδ "Αντλερ χωρίζει άπ" τό δικό μας. Τό 
δικό μας πρόβλημα άρχίζει έκεΐ άκριβώς βπου ό "Αντλερ σταματά. 
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ποίηση) καί ύποκινούμενος άπό τό πραγματικό άγχος, πού 
γεννά αύτή ή σύγκρουση, ό ψυχικός μηχανισμός άνεγείρει Ινα 
προστατευτικό φράγμα άνάμεσα στόν Εξω κόσμο καί στόν 
Εαυτό του. Γιά νά κατανοήσουμε αύτή τή διαδικασία, πού μόνο 
άδρά σκιαγραφήθηκε Εδώ, πρέπει νά μεταθέσουμε γιά λίγο τήν 
προσοχή μας άπό τή δυναμική καί οίκονομική στήν τοπική 
άποψη. 

Ό Φρόυντ μας δίδαξε ν' άντιλαμβανόμαστε τό Εγώ, δηλαδή, 
αύτό τό τμήμα τοϋ ψυχικού όργανισμού τό όποϊο στρέφεται 
πρός τόν Εξωτερικό κόσμο καί είναι συνεπώς Εκτεθειμένο, σάν 
όργανο μέ προορισμό τήν άπόκρουση έρεθισμάτων. 'Εδώ 
πραγματοποιείται ή διαμόρφωση τού χαρακτήρα. Ό Φρόυντ μέ 
τρόπο σαφέστατο καί κατατοπιστικό περιέγραψε τήν πάλη, 
στήν όποία τό έγώ, σάν ρυθμιστικός μηχανισμός άνάμεσα στό 
id καί τόν Εξωτερικό κόσμο (ή άνάμεσα στό id καί τό ύπερεγώ), 
είναι ύποχρεωμένο νά Εμπλέκεται. Τό πιό σημαντικό, σέ σχέση 
μέ αύτή τήν πάλη, είναι δτι τό έγώ, στίς προσπάθειές του νά 
μεσολαβεί άνάμεσα στ' άντιμαχόμενα μέρη μέ σκοπό τήν 
Επιβίωση, ένδοβάλλει τά καταπιεστικά άντικείμενα τοΟ Εξωτερι-
κού κόσμου, δηλαδή αύτά άκριβώς τά άντικείμενα πού ματαιώ-
νουν τήν άρχή τής ήδονής τού id καί τά διατηρεί σάν ήθικούς 
διαιτητές, σάν ύπερεγώ. Έτσι, ή ήθική τού έγώ είναι μιά 
συνιστώσα, πού δέν προέρχεται άπό τό id, δηλαδή δέν άναπτύσ-
σεται μέσα στά πλαίσια τού ναρκισσιστικού λιμπιντικού όργα-
νισμού — άλλά είναι μάλλον Ενα ξένο στοιχείο, πού προέρχεται 
άπό τόν έπεμβατικό καί άπειλητικό Εξωτερικό κόσμο. 

Ή ψυχαναλυτική θεωρία τών Ενστίκτων θεωρεί τόν άρχέγονο 
ψυχικό όργανισμό σάν Ενα άνάκατο μίγμα πρωτόγονων άναγ-
κών, πού προέρχονται άπό σωματικές καταστάσεις διέγερσης. 
Καθώς ό ψυχικός όργανισμός άναπτύσσεται, άναδύεται τό Εγώ 
σάν Ιδιαίτερο τμήμα του καί παρεμβαίνει άνάμεσα σ' αύτές τίς 
πρωτόγονες άνάγκες, άπό τή μιά, καί τόν Εξωτερικό κόσμο, άπό 
τήν άλλη. Γιά νά τό δείξουμε αύτό πιό παραστατικά, άς 
κοιτάξουμε τά πρωτόζωα. Σ' αύτά βρίσκουμε, π.χ., τά ριζόποδα, 
πού προστατεύονται άπ' τόν Εξωτερικό κόσμο μέ τή βοήθεια 
μιας θωράκισης άπό άνόργανα ΰλικά, πού συναρμολογείται μέ 
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τή χημική έξάλειψη τοϋ πρωτοπλάσματος. Μερικά άπ' αύτά τά 
πρωτόζωα διαμορφώνουν Ενα κέλυφος περιελισσόμενο δ πως 
αύτό τοϋ σαλιγγαριοϋ — άλλα' πάλι Ενα κέλυφος κυκλικό 
έξοπλισμένο μέ άγκάθια. Σέ σύγκριση μέ τήν άμοιβάδα, ή 
κινητικότητα αύτών τών θωρακισμένων πρωτοζώων είναι ση-
μαντικά περιορισμένη. Ή Επαφή τους μέ τόν Εξω κόσμο Εχει 
περιοριστεί στά ψευδοπόδια τά όποΐα, γιά νά Εξυπηρετούν τήν 
κίνηση καί τή διατροφή, μπορούν ν' άπλώνονται Εξω καί νά 
ξανατραβιώνται μέσα άπό μικρές τρύπες τής θωράκισης. Συχνά 
θά μάς Εξυπηρετήσει ή χρήση αύτής τής σύγκρισης. 

Μπορούμε ν' άντιληφθοϋμε τό χαρακτήρα τοϋ Εγώ — ίσως 
καί τό φροϋδικό Εγώ γενικά — σάν μιά θωράκιση πού προστα-
τεύει τό id άπό τά Ερεθίσματα τοϋ Εξωτερικού κόσμου. Μέ τή 
φροϋδική Εννοια, τό Εγώ είναι Ενας δομικός παράγοντας. 
ΛΕγοντας χαρακτήρα Εννοούμε Εδώ μόνο τήν Εξωτερική μορφή 
αύτού τοΰ παράγοντα, άλλά καί τό σύνολο δλων τών στοιχείων, 
πού μορφοποιούνται άπό τό Εγώ σάν τυπικοί τρόποι άντίδρασης 
— δηλαδή, τρόποι άντίδρασης πού χαρακτηρίζουν μιά Ιδιαίτε-
ρη προσωπικότητα. Λέγοντας χαρακτήρα, μέ λίγα λόγια, έννο-
οΰμε Εναν στήν ούσία δυναμικά καθορισμένο παράγοντα, Εκδη-
λον στό χαρακτηριστικό φέρσιμο Ενός άτόμου: στό περπάτημα, 
στήν Εκφραση τοΰ προσώπου, στό βλέμμα, στόν τρόπο όμιλίας, 
καί σ' άλλους τρόπους συμπεριφοράς. Αύτός ό χαρακτήρας τοΰ 
έγώ πλάθεται άπό στοιχεία τοΰ Εξωτερικού κόσμου, άπό άπαγο-
ρεύσεις, Ενστικτικές άναστολές καί τίς πιό ποικίλες μορφές 
ταυτίσεων. Έτσι, λοιπόν, τά ύλικά στοιχεία τής χαρακτηροθω-
ράκισης προέρχονται άπό τόν Εξωτερικό κόσμο, άπό τήν 
κοινωνία. Πρίν καταπιαστούμε μέ τό ζήτημα τοΰ συνεκτικού 
ΰλικοϋ, δηλαδή, τής δυναμικής διαδικασίας πού συγκρατεί 
συνενωμένα τά στοιχεία αύτής τής θωράκισης, πρέπει νά 
τονίσουμε δτι ή προστασία άπό τόν Εξωτερικό κόσμο, τό 
κεντρικό κίνητρο γιά τή διαμόρφωση τοΰ χαρακτήρα, σίγουρα 
δέν άποτελεΐ τήν κατοπινή κύρια λειτουργία τοϋ χαρακτήρα. Ό 
πολιτισμένος άνθρωπος Εχει άφθονα μέσα προστασίας του άπό 
τούς πραγματικούς κινδύνους τοϋ Εξωτερικού κόσμου — καί 
συγκεκριμένα τούς κοινωνικούς θεσμούς σέ δλες τίς μορφές 
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τους. Άκόμη, όντας Ινας πολύ άναπτυγμένος όργανισμός, 
διαθέτει Ιναν μυϊκό μηχανισμό, πού τού δίνει τή δυνατότητα νά 
τρέπεται σέ φυγή ή νά μάχεται καί μιά νόηση, πού τού δίνει τή 
δυνατότητα νά διαβλέπει τούς κινδύνους καί νά τούς άποφεύγει. 
Οί προστατευτικοί μηχανισμοί τού χαρακτήρα άρχίζουν νά 
λειτουργούν μέ Ιδιαίτερο τρόπο δταν γίνεται αίσθητό τό Εσωτερι-
κό άγχος, είτε έξαιτίας κάποιας έσωτερικής κατάστασης Ερεθι-
σμού, είτε έξαιτίας κάποιου έξωτερικού έρεθίσματος πού σχετί-
ζεται μέ τήν ένστικτική συσκευή. "Οταν συμβαίνει αύτό, ό 
χαρακτήρας πρέπει νά άντιμετωπίσει τό παρόν (λιμναστικό) 
άγχος, πού γεννιέται άπό τήν ένέργεια τής παρεμποδιζόμενης 
ένόρμησης. 

Ή σχέση άνάμεσα στό χαρακτήρα καί τήν άπώθηση μπορεί 
νά παρατηρηθεί κατά τήν άκόλουθη διαδικασία: ή άναγκαιότη-
τα άπώθησης τών ένστικτικών άπαιτήσεων θέτει σέ κίνηση τή 
διαμόρφωση τού χαρακτήρα. Άπ* τή στιγμή, δμως, πού ό 
χαρακτήρας Ιχει πλαστεί, μειώνει τήν άνάγκη άπώθησης άπορ-
ροφώντας ένστικτικές ένέργειες — πού είναι έλεύθερα Επιπλέ-
ουσες στήν περίπτωση τών συνηθισμένων άπωθήσεων — μέσα 
στήν Ίδια τή χαρακτηρολογική διαμόρφωση. Ή διαμόρφωση 
ένός χαρακτηρολογικού γνωρίσματος ύποδηλώνει, λοιπόν, δτι 
μιά σύγκρουση, στήν όποία συμπεριλαμβανόταν κάποια άπώθη-
ση, Εχει έπιλυθεΐ: είτε ή ίδια ή διαδικασία τής άπώθησης Ιχει 
καταστεί άχρηστη, είτε μιά άρχέγονη άπώθηση Εχει μετατραπεί 
σέ κάποιο σχετικά άκαμπτο, δικαιολογούμενο άπ* τό έγώ 
σχηματισμό. Έτσι, λοιπόν, ή διαδικασία τής διαμόρφωσης τού 
χαρακτήρα συμβαδίζει άπόλυτα μέ τήν τάση τού έγώ γιά 
Ενοποίηση τών παρορμήσεων τού ψυχικού όργανισμοϋ. Αύτά τά 
γεγονότα Εξηγούν τό γιατί οί άπωθήσεις, πού Ιχουν δδηγήσει 
σέ άκαμπτα γνωρίσματα τοϋ χαρακτήρα, είναι πολύ πιό δύσκο-
λο νά Εξαλειφθούν παρά αύτές π.χ. πού παράγουν Ινα σύμπτω-
μα· 

Υπάρχει μιά καθορισμένη σχέση άνάμεσα στήν άρχική 
ώθηση γιά τή διαμόρφωση τού χαρακτήρα, δηλαδή, τήν προ-
στασία άπό συγκεκριμένους κινδύνους, καί τήν τελική του 
λειτουργία, δηλαδή, τήν προστασία άπό τούς Ενστικτικούς 
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κινδύνους, τό λιμναστικό άγχος καί τήν άπορρόφηση ένστικτι-
κών Ενεργειών. Οί κοινωνικές διαρρυθμίσεις καί ίδιαίτερα ή 
μετάβαση άπό τίς πρωτόγονες κοινωνικές όργανώσεις στόν 
πολιτισμό έπέφεραν πολλούς περιορισμούς στίς λιμπιντικές καί 
άλλες Ικανοποιήσεις. Ή μέχρι τά τώρα έξέλιξη τής άνθρωπό-
τητας χαρακτηρίζεται άπό αύξανόμενους σεξουαλικούς περιορι-
σμούς. Ίδιαίτερα ή άνάπτυξη τοΰ πατριαρχικού πολιτισμού καί 
ή σημερινή κοινωνία πάνε χέρι-χέρι μέ τόν αύξανόμενο κατατε-
μαχισμό καί καταστολή τής γενετησιότητας. "Οσο περισσότερο 
συνεχίζεται αύτή ή διαδικασία, τόσο πιό άπόμακρες γίνονται οί 
αίτιες τοΰ πραγματικού άγχους. Στό κοινωνικό έπίπέδο, όμως, 
οί πραγματικοί κίνδυνοι γιά τή ζωή τών άτόμων Εχουν αυξηθεί. 
Οί Ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι καί ή ταξική πάλη ξεπερνοΰν καί 
τούς κινδύνους τής πρωτόγονης Εποχής. Δέν μπορούμε νά 
άρνηθοΰμε τό δτι ό πολιτισμός πρόσφερε τό πλεονέκτημα τής 
άσφάλειας σέ διάφορες ξεχωριστές καταστάσεις. "Ομως, αύτό 
τό δφελος Εχει καί τίς άρνητικές του πλευρές. Γιά ν' άποφύγει 
τό πραγματικό άγχος, ό άνθρωπος χρειάστηκε νά περιορίσει τά 
Ενστικτά του. Δέν μπορεί κανείς νά δώσει διέξοδο στήν 
έπιθετικότητά του, άκόμη κι άν λιμοκτονεί σά συνέπεια τής 
οίκονομικής κρίσης, κι ή σεξουαλική ένόρμηση είναι δέσμια 
κοινωνικών κανόνων καί προκαταλήψεων. Κάθε παράβαση τών 
κανόνων συνεπάγεται αύτόματα κάποιον πραγματικό κίνδυνο, 
δπως π.χ. τιμωρία γιά τήν «κλοπή» καί γιά τόν παιδικό 
αύνανισμό, ή φυλάκιση γιά τήν αίμομιξία καί τήν όμοφυλοφι-
λία. Στό μέτρο πού τό πραγματικό άγχος άποφεύγεται, αυξάνει 
ή λίμναση τής λίμπιντο καί, μαζί μ* αύτήν, τό λιμναστικό 
άγχος. Έτσι, λοιπόν, τό λιμναστικό άγχος καί τό πραγματικό 
άγχος Εχουν μεταξύ τους μιά σχέση συμπληρωματικότητας: δσο 
περισσότερο άποφεύγεται τό πραγματικό άγχος, τόσο Ισχυρότερο 
γίνεται τό λιμναστικό άγχος κι άντίστροφα. Ό άνθρωπος, πού δέν 
νιώθει φόβο, Ικανοποιεί τίς Ισχυρές λιμπιντικές του άνάγκες, 
άκόμη καί μέ κίνδυνο κοινωνικού Εξοστρακισμού. Τά ζώα είναι 
περισσότερο Εκτεθειμένα σέ συνθήκες πραγματικού άγχους 
Εξαιτίας τής λειψής κοινωνικής τους όργάνωσης. "Ομως, Εκτός 
κι άν ύποκύψουν στίς πιΕσεις τής Εξημέρωσης — καί τότε πάλι 
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μόνο σέ είδικές περιστάσεις — τά ζώα σπάνια ύποφέρουν άπό 
ένστικτική λίμναση. 

Τονίσαμε έδώ τήν Αποφυγή τοΰ πραγματικού άγχους καί τήν 
δέσμευση τοΰ λιμναστικοΰ άγχους, σάν δύο οίκονομικές άρχές τής 
διαμόρφωσης τοΰ χαρακτήρα. Δέν πρέπει, όμως, νά παραλεί-
ψουμε μιά τρίτη άρχή, πού κι αύτή χρησιμοποιείται γιά τή 
μορφοποίηση τοΰ χαρακτήρα, δηλαδή, τήν άρχή τής ήδονής. 
Βέβαια, ή διαμόρφωση τοΰ χαρακτήρα ξεκινάει άπό καί 
όφείλεται στήν άνάγκη άπόκρουσης τών κινδύνων, πού προέρ-
χονται άπό τήν Ικανοποίηση τών ένστικτων. Άπ ' τή στιγμή, 
δμως, πού ή θωράκιση Εχει διαμορφωθεί, ή άρχή τής ήδονής 
συνεχίζει νά λειτουργεί στό μέτρο πού ό χαρακτήρας, δπως 
άκριβώς καί τό σύμπτωμα, χρησιμεύει δχι μόνο γιά τήν 
άναχαίτιση τών ένορμήσεων καί γιά τή δέσμευση τοΰ άγχους, 
άλλά καί γιά τήν Ικανοποίηση στρεβλωμένων Ενστίκτων. Π.χ., 
ό γενετήσιος-ναρκισσιστικός χαρακτήρας προστατεύει τόν Εαυ-
τό του άπό τίς Εξωτερικές έπιδράσεις — άλλά καί Ικανοποιεί 
Ενα μεγάλο μέρος τής λίμπιντο στά πλαίσια τής ναρκισσιστικής 
σχέσης τοΰ έγώ του μέ τό (δανικό τοΰ έγώ του. 'Υπάρχουν δυό 
είδη ένστικτικής Ικανοποίησης. Άπό τή μιά, ή Ενέργεια τών 
ίδιων τών άποκρουόμενων παρορμήσεων, Ιδιαίτερα τών προγε-
νετήσιων καί τών σαδιστικών, καταναλώνεται γιά τή δημιουρ-
γία καί διαιώνιση τοΰ άμυντικοΰ μηχανισμού. Ά ν κι αύτό δέν 
άποτελεΐ βέβαια τήν ίκανοποίσηση Ενός ένστικτου, μέ τήν 
Εννοια τής άμεσης, άπροκάλυπτης έπίτευξης τής ήδονής, ώστό-
σο συνιστά μιά μείωση τής ένστικτικής έντασης, παρόμοια μ' 
αύτήν πού προέρχεται άπό τήν συγκαλυμμένη «Ικανοποίηση» 
μέσα άπό κάποιο σύμπτωμα. Ά ν κι αύτή ή μείωση είναι 
φαινομενικά διαφορετική άπό τήν άμεση Ικανοποίηση, δμως 
άπό οίκονομική άποψη είναι περίπου Ισοδύναμη μ' αύτήν: κι οί 
δυό μειώνουν τήν πίεση πού Εξασκούν τά Ενστικτικά Ερεθίσμα-
τα. Ή ένέργεια τοΰ ένστίκτου ξοδεύεται γιά τή δέσμευση καί 
στερέωση τών περιεχόμενων τοΰ χαρακτήρα (ταυτίσεις, άπό άντί-
δραση σχηματισμοί, κλπ.). Στό συναισθηματικό μπλοκάρισμα 
όρισμένων ψυχαναγκαστικών χαρακτήρων, π.χ., ό σαδισμός 
καταναλώνεται κατά κύριο λόγο γιά τή διαμόρφωση καί διαιώ-
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νιση ένός τείχους άνάμεσα στό id καί τόν έξωτερικό κόσμο, ένώ 
ή πρωκτική όμοφυλοφιλία καταναλώνεται στήν ύπερβολική 
εύγένεια καί παθητικότητα μερικών παθητικών-θηλυκών χαρα-
κτήρων. 

01 ένστικτικές παρορμήσεις, πού δέν άπορροφώνται στό 
χαρακτήρα, προσπαθούν νά πετύχουν άμεση Ικανοποίηση.έκτός 
κι άν άπωθηθοΰν. Ή φύση αύτής τής Ικανοποίησης έξαρτάται 
άπό τή δομή τοΰ χαρακτήρα. Καί τό ποιές ένστικτικές δυνάμεις 
χρησιμοποιούνται γιά τή δημιουργία τοΰ χαρακτήρα καί τό σέ 
ποιές Επιτρέπεται ή άμεση Ικανοποίηση καθορίζει τή διαφορά 
δχι μόνο άνάμεσα στήν ύγεία καί τήν άσθένεια, άλλά κι 
άνάμεσα στούς διάφορους τύπους χαρακτήρα. 

Μεγάλη σημασία Εχει Επίσης καί ή ποσότητα τής χαρακτη-
ροθωράκισης, καθώς καί ή ποιότητά της. "Οταν ή θωράκιση 
τοΰ χαρακτήρα ένάντια στόν έξωτερικό κόσμο κι ένάντια στό 
βιολογικό τμήμα τής προσωπικότητας Εχει φτάσει σ' Ενα βαθμό 
άντίστοιχο μέ τήν λιμπιντική άνάπτυξη, ύπάρχουν άκόμη 
«ρωγμές» σ' αύτή, πού έξασφαλίζουν τήν έπαφή μέ τόν έξωτερι-
κό κόσμο. Μέσα άπό τίς ρωγμές αύτές, ή άδέσμευτη λίμπιντο 
καί οί άλλες ένστικτικές παρορμήσεις στρέφονται πρός ή 
άποσύρονται άπό τόν έξωτερικό κόσμο. "Ομως, ή θωράκιση τοΰ 
έγώ μπορεί νά είναι τόσο όλοκληρωτική ώστε αύτές οί ρωγμές 
νά γίνονται «πολύ στενές», δηλαδή οί γραμμές έπικοινωνίας μέ 
τόν Εξω κόσμο δέν έπαρκοΰν πιά γιά τήν έξασφάλιση μιας 
ρυθμισμένης λιμπιντικής οικονομίας καί κοινωνικής προσαρ-
μογής. Ή κατατονική έμβροντησία είναι Ενα παράδειγμα 
όλοκληρωτικής μόνωσης, ένώ ό παρορμητικός χαρακτήρας 
είναι άριστο παράδειγμα όλότελα άνεπαρκοΰς θωράκισης τής 
χαρακτηροδομής. Είναι πιθανό δτι κάθε μόνιμη μετατροπή τής 
άντικειμενοτρόπου λίμπιντο σέ ναρκισσιστική λίμπιντο πηγαί-
νει χέρι-χέρι μέ τήν ένίσχυση καί σκλήρυνση τής θωράκισης 
τοΰ έγώ. Ό συναισθηματικά μπλοκαρισμένος ψυχαναγκαστικός 
χαρακτήρας Εχει μιά άκαμπτη θωράκιση καί Ελάχιστες δυνατό-
τητες Εγκαθίδρυσης συναισθηματικών σχέσεων μέ τόν έξωτερι-
κό κόσμο. Τά πάντα Εξοστρακίζονται πάνω στή λεία, σκληρή 
του έπιφάνεια. Ό φλύαρος, Επιθετικός χαρακτήρας, άπό τήν 
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Αλλη, Εχει βέβαια εύλύγιστη θωράκιση, άλλά είναι πάντοτε 
«γεμάτος άγκάθια». ΟΙ σχέσεις του μέ τόν έξωτερικό κόσμο 
περιορίζονται σέ παρανοϊκές-έπιθετικές άντιδράσεις. Ό παθη-
τικός-θηλυκός χαρακτήρας είναι παράδειγμα ένός τρίτου τύπου 
θωράκισης. Στήν Επιφάνεια φαίνεται νά Εχει συγκαταβατική καί 
ήπια διάθεση, άλλά μέ τήν άνάλυση μαθαίνουμε δτι αύτό είναι 
μιά θωράκιση πολύ δύσκολη στήν κατάλυσή της. 

Ενδεικτικό γιά τήν κάθε χαρακτηρολογική διαμόρφωση 
είναι δχι μόνο τό τί άποκρούει, άλλά καί ποιές ένστικτικές 
δυνάμεις κινητοποιεί γιά νά τό πετύχει αύτό. Γενικά, τό έγώ 
πλάθει τό χαρακτήρα του παίρνοντας στήν κατοχή του μιά 
όρισμένη ένστικτική παρόρμηση, πού κάποτε είχε ύποστεϊ 
άπώθηση, μέ σκοπό ν* άναχαιτίσει μέ τή βοήθειά της κάποια 
άλλη ένστικτική παρόρμηση. "Ετσι, π.χ. τό έγώ τού φαλλικού-
σαδιστικού χαρακτήρα θά χρησιμοποιήσει ύπερβολική άρσενι-
κή Επιθετικότητα προκειμένου ν' άναχαιτίσει θηλυκές, παθητι-
κές καί πρωκτικές παρορμήσεις. Προσφεύγοντας, δμως, σέ 
τέτοια μέτρα άλλάζει καί τόν έαυτό του, δηλαδή υίοθετεϊ χρόνια 
Επιθετικούς τρόπους άντίδρασης. "Αλλοι πάλι άναχαιτίζουν τήν 
άπωθημένη έπιθετικότητά τους «ύπεισερχόμενοι» — δπως τό 
είπε κάποτε Ενας άσθενής — στήν Εννοια κάθε προσώπου, πού 
θά μπορούσε νά διεγείρει τήν Επιθετικότητά τους. «Ξεγλυ-
στρούν» σάν τό χέλι, άποφεύγουν κάθε εύθεία άντίδραση, δέν 
μπορείς νά τούς πιάσεις ποτέ. Συνήθως αύτό τό «ξεγλύστρημα» 
έκφράζεται καί στόν τόνο τής φωνής τους — μιλούν μέ τρόπο 
ύπολογισμένο, προσεκτικό, μαλακό καί γεμάτο κολακεία. Χρη-
σιμοποιώντας πρωκτικά στοιχεία μέ σκοπό τήν άναχαίτιση 
Επιθετικών παρορμήσεων, τό Εγώ γίνεται «γλοιώδες», καί μ' 
αύτό τόν τρόπο άντιλαμβάνεται τόν Εαυτό του. Αύτό προκαλεί 
άπώλεια τής αύτοπεποίθησης (Ενας τέτοιος άσθενής Ενιωθε δτι 
βρωμούσε). Τέτοια άτομα Εχουν τήν τάση νά προσπαθούν 
έπανειλημμένα νά προσαρμοστούν στόν κόσμο, νά κερδίσουν 
στήν κατοχή τους άντικείμενα μέ κάθε δυνατό τρόπο. "Ομως, 
μιά καί δέ διαθέτουν γνήσια Ικανότητα προσαρμογής κάί συχνά 
δοκιμάζουν τή μιά άπογοήτευση κι άπόρριψη μετά τήν άλλη, ή 
έπιθετικότητά τους Εντείνεται καί αύτό, μέ τή σειρά του, άπαιτεί 
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πιό έντατική πρωκτική-παθητική άμυνα. l é τέτοιες περιπτώ-
σεις, ή χαρακτη ραναλυτική δουλειά όχι μόνο Εχει σά στόχο της 
τή λειτουργία τής άμυνας, άλλά καί ξεσκεπάζει τά μέσα πού 
χρησιμοποιούνται γιά τήν πραγματοποίηση αύτής τής άμυνας 
— δηλαδή, στήν περίπτωση αύτή, τήν πρωκτικότητα. 

Ή τελευταία Ιδιότητα τοΰ χαρακτήρα — πού ίσχύει καί γιά 
τήν τυπική καί γιά κάθε Ιδιαίτερη περίπτωση — καθορίζεται 
άπό δυό παράγοντες. Πρώτο, ποιοτικά, άπό τά στάδια λιμπιντι-
κής άνάπτυξης κατά τά όποία ή διαμόρφωση τοΰ χαρακτήρα 
Επηρεάστηκε τό πιό μόνιμα άπ' τίς έσωτερικές συγκρούσεις, 
δηλαδή, άπό τήν είδική θέση τής λιμπιντικής καθήλωσης. 
Ποιοτικά, λοιπόν, μποροΰμε νά διακρίνουμε καταθλιπτικούς 
(στοματικούς), μαζοχιστικούς, γενετήσιους-ναρκισσιστικούς 
(φαλλικούς), ύστερικούς (γενετήσιους-αίμομικτικούς) καί ψυχα-
ναγκαστικούς (πρωκτική σαδιστική καθήλωση) χαρακτήρες. 
Δεύτερο, ποσοτικά, άπό τή λιμπιντική οίκονομία, ή όποία 
Εξαρτάται άπό τόν ποιοτικό παράγοντα. Ό πρώτος παράγοντας 
μπορεί άκόμη ν' άποκληθεί τό Ιστορικό, ό δεύτερος τό συγκαι-
ρινό κίνητρο τής μορφής τοΰ χαρακτήρα. 

2. Η ΛΙΜΠΙΝΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ 
ΣΤΟ ΓΕΝΕΤΗΣΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΕΥΡΩΤΙΚΟ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

"Αν ή θωράκιση τοΰ χαρακτήρα ξεπερνά Εναν όρισμένο 
βαθμό, άν Εχει χρησιμοποιήσει κύρια τίς Ενστικτικές παρορμή-
σεις Εκείνες οί όποίες σέ κανονικές συνθήκες χρησιμεύουν γιά 
τήν έγκαθίδρυση έπαφής μέ τήν πραγματικότητα- άν ή Ικανότη-
τα γιά σεξουαλική Ικανοποίηση Εχει συνεπώς περιοριστεί πολύ 
Εντονα, τότε συνυπάρχουν όλες οί συνθήκες γιά τή διαμόρφωση 
τοΰ νευρωσικοΰ χαρακτήρα. "Αν τώρα συγκρίνουμε τή διαμόρ-
φωση καί τή δομή τοΰ χαρακτήρα τών νευρωσικών άνδρών καί 
γυναικών μέ τίς άντίστοιχες τών άτόμων πού είναι Ικανά γιά 
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έργασία καί άγάπη, φτάνουμε σέ μιά ποιοτική διαφορά άνάμεσα 
στούς τρόπους πού ό χαρακτήρας δεσμεύει τήν καταπνιγμένη 
λίμπιντο. Βλέπουμε δτι ύπάρχουν έπαρκή κι άνεπαρκή μέτρα 
δέσμευσης τοΰ άγχους. Ή γενετήσια όργασμική Ικανοποίηση τής 
λίμπιντο καί ή μετουσίωση-έξιδανίκευση άποδείχνεται δτι είναι 
πρότυπα έπαρκών μέσων — ή κάθε είδους προγενετήσια Ικανοποί-
ηση καί οί άπό άντίδραση σχηματισμοί άποδείχνονται άνεπαρκή. 
Αύτή ή ποιοτική διαφορά έκφράζεται καί ποσοτικά: ό νευρωσι-
κός χαρακτήρας ύποφέρει άπό συνεχώς αυξανόμενη λίμναση 
τής λίμπιντο, έπειδή άκριβώς τά μέσα ίκανοποίησής του δέν 
είναι έπαρκή γιά τίς άνάγκες τής ένστικτικής συσκευής — ένώ 
ό γενετήσιος χαρακτήρας διέπεται άπό μιά σταθερή έναλλαγή 
λιμπιντικής έντασης κι έπαρκοΰς λιμπιντικής Ικανοποίησης. 
Μέ λίγα λόγια, ό γενετήσιος χαρακτήρας διαθέτει μιά ρυθμισμέ-
νη λιμπιντική οίκονομία. Ό δρος «γενετήσιος χαρακτήρας» 
δικαιολογείται άπό τό γεγονός δτι, μέ πιθανή έξαίρεση όρισμέ-
νες τελείως άσυνήθιστες περιπτώσεις, μόνο ή γενετήσια προτε-
ραιότητα καί ή όργασμική Ικανότητα (πού καθορίζεται άπό μιά 
είδική χαρακτηροδομή), σ' άντίθεση μέ δλες τίς άλλες λιμπιντι-
κές δομές, έξασφαλίζει μιά ρυθμισμένη σεξουαλική οίκονομία. 

Ή Ιστορικά καθορισμένη ποιότητα τών δυνάμεων καί περιε-
χομένων πού διαμορφώνουν τόν χαρακτήρα καθορίζει καί τή 
συγκαιρινή ποσοτική ρύθμιση τής λιμπιντικής οίκονομίας — 
καί γι* αύτό, σ' Ενα όρισμένο Επίπεδο, καί τή διαφορά άνάμεσα 
στήν «ύγεία» καί τήν «άσθένεια». Σέ σχέση μέ τίς ποιοτικές 
τους διαφορές, ό γενετήσιος κι ό νευρωσικός χαρακτήρας 
άποτελοΰν κύριους τύπους. Οί πραγματικοί χαρακτήρες άντι-
προσωπεύουν μίγματα καί τό άν ή λιμπιντική οίκονομία είναι 
έξασφαλισμένη Εξαρτάται άποκλειστικά καί μόνο άπό τόν 
βαθμό πού ό πραγματικός χαρακτήρας προσεγγίζει στόν Ενα ή 
τόν άλλο κύριο τύπο. Σέ σχέση μέ τήν ποσότητα τής δυνατής 
άμεσης λιμπιντικής Ικανοποίησης, Ô γενετήσιος κι ό νευρωσι-
κός χαρακτήρας άντιστοιχοΰν σέ μέσους τύπους: είτε ή λιμπιν-
τική Ικανοποίηση είναι τέτοια πού μπορεί νά διοχετεύσει τή 
λίμναση τής άχρησιμποίητης λίμπιντο, είτε δέν είναι. Στή 
δεύτερη περίπτωση άναπτύσσονται συμπτώματα ή νευρωσικά 

42 



γνωρίσματα τοΰ χαρακτήρα πού παραβλάπτουν τήν κοινωνική 
καί σεξουαλική Ικανότητα. 

Θά προσπαθήσουμε τώρα νά άπεικονίσουμε τίς ποιοτικές 
διαφορές άνάμεσα στούς Ιδεατούς τύπους. Γιά τό σκοπό αύτό θά 
άντιπαραβάλλουμε τή δομή τοδ id, τοδ ύπερεγώ, καθώς καί τά 
χαρακτηριστικά τοδ έγώ πού έξαρτώνται άπό τό id καί τό 
ύπερεγώ. 

α) Δομή τοΰ id 

Ό γενετήσιος χαρακτήρας έχει φτάσει όλοκληρωτικά στήν 
μεταμφιθυμική γενετήσια φάση2. Ή αίμομικτική έπιθυμία καί ή 
έπιθυμία άπαλλαγής άπ' τόν πατέρα (τή μητέρα) έχουν Εγκατα-
λειφθεί καί ο( γενετήσιες παρορμήσεις έχουν προβληθεί σέ 
κάποιο Ετερόφυλο άντικείμενο τό όποιο, σ' άντίθεση μέ τό τί 
συμβαίνει στήν περίπτωση τοδ νευρωτικοδ χαρακτήρα, δέν 
άντιπροσωπεύει στήν πραγματικότητα τό αίμομικτικό άντικεί-
μενο. Τό Ετερόφυλο άντικείμενο Εχει πάρει όλοκληρωτικά τό 
ρόλο — άκριβέστερα, τή θέση — τοδ αίμομικτικοδ άντικειμέ-
νου. Τό οίδιπόδειο σύμπλεγμα δέν είναι πιά συγκαιρινός παράγοντας 
— Εχει έπιλυθεΐ. Δέν Εχει άπωθηθεΐ, άλλά είναι μάλλον 
άπαλλαγμένο άπό κάθεξη. Οί προγενετήσιες τάσεις (πρωκτικό-
τητα, στοματικός έρωτισμός, ήδονοβλεψία) δέν έχουν άπωθη-
θεΐ. Κατά Ενα μέρος, Εχουν Εμπεδωθεί στό χαρακτήρα σάν 
πολιτιστικές έξιδανικεύσεις — κατά Ενα άλλο μέρος, Εχουν Ενα 
μερίδιο στήν ήδονή, πού προηγείται άπό τήν άμεση Ικανοποίη-
ση. 'Οπωσδήποτε, είναι ύποταγμένες στίς γενετήσιες παρορμή-
σεις. Ή σεξουαλική πράξη παραμένει ό κορυφαίος καί πιό 
ήδονικός σεξουαλικός σκοπός. Ή έπιθετικότητα Εχει σέ μεγά-
λο μέρος μετουσιωθεΐ-έξιδανικευτεΐ σέ κοινωνικά έπιτεύγματα 
— καί σ' Ενα μικρότερο μέρος συμβάλλει άμεσα στή γενετήσια 
σεξουαλικότητα, χωρίς ώστόσο ν' άπαιτεΐ άποκλειστική Ικανο-

2. Βλέπε: Karl Abraham: Psychoanalytische Studien zur Charakterbildung (Διε-
θνής Ψ υ χ α ν α λ υ τ ι κ ή Βιβλιοθήκη, Ν» XXVI, 1925), είδικά τό Κεφ. III: -Zur 
Charakterbildung auf der "genitaten" Entwicklungsstufe». 
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ποίηση. Αύτή ή κατανομή τών ένστικτικών ένορμήσεων Εξα-
σφαλίζει τήν Ικανότητα γι" άντίστοιχη όργασμική Ικανοποίη-
ση, πού μπορεί νά Επιτευχθεί μόνο μέσω τού γενετήσιου 
συστήματος, άν καί δέν περιορίζεται μόνο σ' αύτό μιά καί 
προσφέρει Ικανοποίηση καί στίς προγενετήσιες καί στίς έπιθε-
τικές τάσεις. "Οσο λιγότερο είναι άπωθημένες οί προγενετήσεις 
τάσεις, όσο δηλαδή καλύτερη είναι ή έπικοινωνία άνάμεσα στό 
γενετήσιο καί τό προγενετήσιο σύστημα, τόσο πιό όλοκληρω-
μένη είναι ή Ικανοποίηση καί τόσο λιγότερες πιθανότητες 
ύπάρχουν γιά μιά παθογόνο λίμναση τής λίμπιντο. 

Ό νευρωσικός χαρακτήρας, άντίθετα, άκόμη κι άν δέν Εχει 
άπ' τήν άρχή μειωμένη Ικανότητα ή δέ ζεί μέ Εγκράτεια (κι αύτό 
Ισχύει στή συντριπτική πλειοψηφία τών περιπτώσεων), δέν 
είναι Ικανός νά Εκφορτίζει τήν Ελεύθερη, μή μετουσιωμένη 
λίμπιντό του σ' Εναν Ικανοποιητικό όργασμό3. Όργασμικά 
είναι πάντοτε σχετικά άνίκανος. Ή άκόλουθη διαρρύθμιση 
είναι ύπεύθυνη γι' αύτό: τά αίμομικτικά άντικείμενα Εχουν μιά 
συγκαιρινή κάθεξη, ή ή λιμπιντική κάθεξη πού άντιστοιχεϊ σ' 
αύτά τ* άντικείμενα τρέπεται σΕ άπό άντίδραση σχηματισμούς. 
"Αν ύπάρχει κάποια σεξουαλικότητα, ή παιδική της φύση είναι 
εύδιάκριτη. Ή γυναίκα πού άγαπιΕται άντιπροσωπεύει άπλά καί 
μόνο τή μητΕρα (τήν άδελφή, κλπ.) καί ή έρωτική σχέση 
φορτώνεται μ' δλα τά άγχη, τίς άναστολές καί τίς νευρωσικές 
παραξενιές τής παιδικής αίμομικτικής σχέσης (νόθα μεταβίβα-
ση). Ή γενετήσια προτεραιότητα είτε άπουσιάζει, είτε δέν Εχει 
καθέξη ή, δπως στήν περίπτωση τού ύστερικού χαρακτήρα, ή 
γενετήσια λειτουργία είναι διαταραγμένη έξαιτίας τής αίμομι-
κτικής καθήλωσης. Ή σεξουαλικότητα — κι αύτό Ισχύει 
Ιδιαίτερα στίς μεταβιβασιακές νευρώσεις — κινείται στήν 
περιοχή τής προεισαγωγικής ήδονής, άν ό άσθενής δέν είναι 

3. Σημείωση τοΟ 1945: Ή ρύθμιση τής σεξουαλικής ένέργειας έξαρτάται άπό 
τήν όργασμική Ικανότητα, δηλαδή άπό τήν Ικανότητα τοΟ όργανισμοϋ νά 
έπιτρέπει τήν έλεΰθερη ροή τών κλονικών σπασμών τοϋ όργασμικοΟ άντανα-
κλαστικοΟ. Ό θωρακισμένος όργανισμός είναι άνίκανος γιά όργασμικό σπασμό 
— ή βιολογική διέγερση άναστέλλεται άπό συσπάσεις σέ διάφορα σημεία τοδ 
όργανισμοϋ. 
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έγκρατής ή άνεσταλμένος. Έτσι, βλέπουμε ίνα είδος άλυσιδω-
τής άντίδρασης, ή παιδική σεξουαλική καθήλωση διαταράσσει 
τήν όργασμική λειτουργία· αύτή ή διαταραχή μέ τή σειρά της 
προκαλεί λίμναση τής λίμπιντο- ή καταπνιγμένη λίμπιντο 
έντείνει τίς προγενετήσεις καθηλώσεις, κ.ο.κ. 'Εξαιτίας αύτής 
τής ύπερκάθεξης τοΰ προγενετήσιου συστήματος, οί λιμπιντι-
κές παρορμήσεις τρυπώνουν σέ κάθε πολιτιστική καί κοινωνική 
δραστηριότητα. Αύτό βέβαια δέν μπορεί παρά νά καταλήξει σέ 
κάποια διαταραχή, γιατί ή δράση συνδέεται μέ άπωθημένο κι 
άπαγορευμένο ύλικό. Μερικές φορές πράγματι, ή δραστηριότη-
τα γίνεται άπροκάλυπτη σεξουαλική δραστηριότητα μέ στρε-
βλωμένη μορφή, δπως π.χ. στήν κράμπα τοΰ βιολιστή. Τό 
λιμπικτικό πλεόνασμα δέν είναι πάντα διαθέσιμο γιά κοινωνική 
δράση — Εμπλέκεται στήν άπώθηση τών παιδικών ένστικτικών 
σκοπών. 

β) Δομή τοΰ υπερεγώ 

Τό ύπερεγώ τοΰ γενετήσιου χαρακτήρα διακρίνεται κύρια 
άπό τά σημαντικά σεξουαλικά καταφατικά στοιχεία του. Έτσι 
ύπάρχει ύψηλός βαθμός άρμονίας άνάμεσα στό id καί τό 
ύπερεγώ. Μιά καί τό οίδιπόδειο σύμπλεγμα Εχει χάσει τήν 
κάθεξή του, ή άντικάθεξη τών βασικών στοιχείων τοΰ ύπερεγώ 
Εχει γίνει πιά περιττή. Έτσι, γιά δλες τίς προθέσεις καί 
σκοπούς, δέν ύπάρχουν ύπερεγωτικές άπαγορεύσεις σεξουαλι-
κής φύσης. Τό ύπερεγώ δέν είναι σαδιστικά φορτισμένο, δχι 
μόνο γιά τούς παραπάνω λόγους, άλλά καί γιατί δέν ύπάρχει 
λίμναση τής λίμπιντο πού θά μπορούσε νά διεγείρει τό σαδισμό 
καί νά κάνει τό ύπερεγώ διεστραμμένο4. Ή γενετήσια λίμπιντο, 
μιά καί Ικανοποιείται άμεσα, δέν συγκαλύπτεται μέσα στίς 
έπιδιώξεις τοΰ (δανικού τοΰ έγώ. Έτσι, τά κοινωνικά έπιτεύγμα-
τα δέν είναι, δπως συμβαίνει στήν περίπτωση τοΰ νευρωσικοΰ 

4. Γιά περισσότερες πληροφορίες σχετικά μέ τήν έξάρτηση τοΟ σαδισμού άπό 
τήν λιμπιντική στάση, βλέπε στό Κεφ. VII τοΟ βιβλίου μου Ή Λειτουργία 
τοΰ 'Οργασμοί. 
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χαρακτήρα, τεκμήρια Ικανότητας — άλλά προσφέρουν μιά 
φυσική, μή άναπληρωματική ναρκισσιστική Ικανοποίηση. Μιά 
καί δέν ύπάρχουν διαταραχές τής Ικανότητας, δέν ύπάρχει καί 
σύμπλεγμα κατωτερότητας. 'Υπάρχει μιά στενή συσχέτιση 
άνάμεσα στό Ιδανικό τοΰ έγώ καί στό πραγματικό έγώ κι 
άνάμεσα στά δυό δέν έπικρατεΐ κανενός είδους άξεπέραστη 
ένταση. 

Στόν νευρωσικό χαρακτήρα, άντίθετα, τό ύπερεγώ χαρακτη-
ρίζεται ούσιαστικά άπό τήν σεξουαλική άρνηση. Αύτό θέτει 
αυτόματα σέ λειτουργία τή γνωστή σύγκρουση καί άντιπάθεια 
άνάμεσα στό id καί τό ύπερεγώ, Μιά καί τό οιδιπόδειο 
σύμπλεγμα δέν έχει κυριαρχηθεί, τό κεντρικό στοιχείο τοΰ 
ύπερεγώ, ή αίμομικτική άπαγόρευση, βρίσκεται άκόμη σέ 
πλήρη λειτουργία καί παρεμβάλλεται σέ κάθε μορφή σεξουαλι-
κής σχέσης. Ή Ισχυρή σεξουαλική άπώθηση τοΰ έγώ καί ή 
συνακόλουθη λιμπιντική λίμναση έντείνουν τίς σαδιστικές 
παρορμήσεις πού έκφράζονται, άνάμεσα στ' άλλα, καί μ' Εναν 
βίαιο κώδικα ήθικής. Καλό θά ήταν νά θυμηθούμε, σέ σχέση μ' 
αύτό, δτι, δπως τόνισε ό Φρόυντ, ή άπώθηση δημιουργεί τήν 
ήθική κι δχι άντίστροφα. Μιά κι ένα λίγο ή πολύ συνειδητό 
αίσθημα άνικανότητας υπάρχει πάντοτε, πολλά κοινωνικά έπι-
τεύγματα είναι πρωταρχικά άναπληρωματικά τεκμήρια Ικανότη-
τας. Αύτές οί έπιτεύξεις, δμως, δέν μειώνουν τά αίσθήματα 
κατωτερότητας. 'Αντίθετα: μιά καί οί κοινωνικές έπιτεύξεις 
είναι συχνά πιστοποιητικά Ικανότητας πού μέ κανένα τρόπο δέν 
μποροΰν ν' άντικαταστήσουν τό αίσθημα γενετήσιας άνικανό-
τητας, ό νευρωσικός χαρακτήρας ποτέ δέν άπαλλάσσεται άπό 
τό αίσθημα έσωτερικοΰ κενοΰ κι άνικανότητας, δσο κι άν 
προσπαθεί μανιασμένα νά τό άναπληρώσει. Έτσι, οί θετικές 
άπαιτήσεις τοϋ Ιδανικού τοΰ έγώ άνεβαίνουν δλο καί πιό ψηλά, 
ένώ τό έγώ, άνίσχυρο καί διπλά παραλυμένο άπό τά αίσθήματα 
κατωτερότητας (άνικανότητα καί ύψηλό Ιδανικό τοΰ έγώ), 
γίνεται δλο καί λιγότερο άποτελεσματικό. 
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γ) Δομή τοΰ έγώ 

"Ας κοιτάξουμε τώρα τίς Επιδράσεις πού δέχεται τό έγώ τοΰ 
γενετήσιου χαρακτήρα. ΟΙ περιοδικές όργασμικές έκφορτίσεις 
τής λιμπιντικής έντασης τοΰ id μειώνουν σημαντικά τήν πίεση 
τών ένστικτικών διεκδικήσεων τοΰ id άπέναντι στό έγώ. Μιά 
καί τό id είναι βασικά Ικανοποιημένο, τό υπερεγώ δέν έχει λόγο 
νά 'ναι σαδιστικό, καί γι' αύτό δέν έξασκεΐ καμιά Ιδιαίτερη 
πίεση πάνω στό έγώ. 'Απαλλαγμένο άπό αίσθήματα ένοχής, τό 
έγώ άναλαμβάνει καί Ικανοποιεί τή γενετήσια λίμπιντο καί 
όρισμένες προγενετήσιες ένορμήσεις τοΰ id καί μετουσιώνει-Ε-
ξιδανικεύει τή φυσική έπιθετικότητα, καθώς καί μέρος τής 
προγενετήσιας λίμπιντο, σέ κοινωνικά Επιτεύγματα. Σ' δ,τι 
άφορα τίς γενετήσιες παρορμήσεις, τό έγώ δέν άντιτίθεται στό 
id καί μπορεί νά τοΰ έπιβάλλει όρισμένες άναστολές πολύ πιό 
εύκολα, μιά καί τό id παραχωρεί στό έγώ τό κυριότερο, δηλαδή, 
τήν Ικανοποίηση τής λίμπιντο. Αύτή φαίνεται νά 'ναι ή μόνη 
κατάσταση δπου τό id άφήνεται νά έλέγχεται άπό τό Εγώ χωρίς 
τή χρήση άπώθησης. Μιά Ισχυρή όμοφυλόφιλη παρόρμηση θά 
Εφραστεΐ μ' Εναν όρισμένο τρόπο δταν τό έγώ δέν κατορθώνει 
νά Ικανοποιήσει τήν Ετεροφυλόφιλη παρόρμηση, καί μέ τελεί-
ως διαφορετικό τρόπο δταν δέν ύπάρχει λιμπιντική λίμναση. 
'Από οίκονομική άποψη αύτό είναι εύνόητο, μιά καί κατά τήν 
Ετεροροφυλόφιλη Ικανοποίηση — Εφόσον ή όμοφυλοφιλία δέν 
είναι άπωθημένη, δηλαδή δέν Εχει άποκλειστεί άπ' τό Επικοινω-
νιακό σύστημα τής λίμπιντο — άντλεΐται κι άφαιρεΐται ένέρ-
γεια άπό τίς όμοφυλόφιλες παρορμήσεις. 

Μιά καί τό Εγώ μικρή μόνο δέχεται πίεση άπό τό id καί τό 
ύπερεγώ — κατά μεγάλο μέρος έξαιτίας τής σεξουαλικής 
Ικανοποίησης — δέν είναι ύποχρεωμένο νά προστατεύει τόν 
Εαυτό του άπό τό id, δπως συμβαίνει στό έγώ τοΰ νευρωσικοΰ 
χαρακτήρα. Χρειάζεται μικρά μόνο ποσά άντικάθεξης καί 
συνεπώς Εχει άφθονη Ενέργεια διαθέσιμη γιά νά βιώνει καί νά 
Ενεργεί μΕσα στόν Εξωτερικό κόσμο — κι αύτΕς του οί 
δραστηριότητες είναι Εντονες καί ρέουν Ελεύθερα. "Ετσι τό έγώ 
είναι εύκολα προσιτό τόσο στήν ήδονή (Lust) δσο καί στή 
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δυσαρέσκεια (Unlust). Τό έγώ τοϋ γενετήσιου χαρακτήρα Εχει κι 
αύτό μιά θωράκιση, άλλά τήν έλέγχει καί δέ βρίσκεται στό 
Ελεός της. Ή θωράκιση είναι άρκετά εύλύγιστη, ώστε νά 
προσαρμόζεται στίς πιό ποικίλες έμπειρίες. Ό γενετήσιος 
χαρακτήρας μπορεί νά 'ναι χαρούμενος, άλλά καί θυμωμένος 
δταν χρειάζεται. 'Αντιδρά σέ μιάν άπώλεια άντικειμένου μ' 
Εναν άντίστοιχο βαθμό λύπης — δέν καταβάλλεται άπ' τήν 
άπώλειά του. Έχει τήν Ικανότητα νά άγαπά δυνατά καί 
όλόθερμα, άλλά καί νά μισεί παθιασμένα. Σέ μιά είδική 
κατάσταση μπορεί νά συμπεριφέρεται μέ παιδιάστικο τρόπο, 
άλλά ποτέ δέ δίνει τήν έντύπωση δτι μπεμπεδίζει. Ή σοβαρότη-
τά του είναι φυσική, δχι άπολιθωμένη, σάν άναπλήρωση, γιατί 
δέν Εχει άνάγκη νά παρουσιάζεται μέ κάθε θυσία μεγαλωμένος. 
Τό θάρρος του δέν είναι άπόδειξη Ικανότητας, άλλά Εχει 
ίντικειμενικά κίνητρα. Έτσι, σέ όρισμένες συνθήκες, π.χ. άν 
θεωρεί Εναν πόλεμο άδικο, τότε δέ θά φοβηθεί νά τόν άποκαλέ-
σουν δειλό, άλλά θά μείνει άκλόνητος στήν πεποίθησή του. 
Μιά καί τά παιδικά Ιδεώδη Εχουν χάσει τήν κάθεξή τους, τό 
μίσος του καθώς καί ή άγάπη του Εχουν όρθολογικά κίνητρα. 
Ή εύλυγισία καί ή Ισχύς τής θωράκισής του φαίνονται κι άπό 
τό γεγονός δτι στή μιά περίπτωση μπορεί ν' άνοίγεται στόν 
κόσμο μέ τήν Ίδια Ενταση πού σέ μιά άλλη περίπτωση θά 
κλειστεί σ' αύτόν. Ή δυνατότητά του νά δίνεται φαίνεται κύρια 
κατά τή σεξουαλική του έμπειρία: κατά τή σεξουαλική πράξη 
μέ τό άγαπημένο άντικείμενο, τό έγώ σχεδόν παύει νά ύπάρχει, 
μ' Εξαίρεση τήν άντιληπτική του λειτουργία. Τή στιγμή Εκείνη, 
ή θωράκιση Εχει σχεδόν όλότελα διαλυθεί. "Ολη ή προσωπικό-
τητα βυθίζεται στήν Εμπειρία τής ήδονής, χωρίς φόβο μήπως 
χαθεί σ' αύτή, γιατί τό Εγώ Εχει μιά στΕρεη ναρκισσιστική 
θεμελίωση ή όποία δέν άναπληρώνει, άλλά μετουσιώνει-έξιδα-
νικεύει. Ή αύτοεκτίμησή του άντλεϊ τίς καλύτερες ένέργειές 
της άπό τή σεξουαλική έμπειρία. Ό Ιδιος ό τρόπος, μέ τόν 
όποϊο λύνει τίς τωρινές συγκρούσεις, δείχνει δτι αύτές Εχουν 
όρθολογική φύση καί δέν είναι παραγεμισμένες μέ παιδικά κι 
άνορθολογικά στοιχεία. Γιά μιά άκόμη φορά, ό λόγος καί γι' 
αύτό είναι μιά όρθολογική λιμπιντική οίκονομία, ή όποία 
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άποκλείει τή δυνατότητα μιάς ύπερκάθεξης τών παιδικών έμπει-
ριών κι έπιθυμιών. 

Στίς μορφές τής σεξουαλικότητάς του, δπως κα( σ' δλες τίς 
άλλες άπόψεις του, ό γενετήσιος χαρακτήρας είναι ευλύγιστος 
καί άβίαστος. Μιά καί είναι ίκανός γιά Ικανοποίηση, είναι 
Ικανός καί γιά μονογαμία χωρίς ψυχαναγκασμό ή άπώθηση. 
"Οταν, δμως, Εχει όρθολογικά κίνητρα, τότε Εχει πλήρη τήν 
Ικανότητα ν* άλλάξει τό άντικείμενο τής άγάπης του ή γιά 
πολυγαμία. Δέν προσκολλάται στό σεξουαλικό του άντικείμενο 
έξαιτίας αίσθημάτων ένοχής ή ήθικιστικών σκέψεων. 'Αλλά 
διατηρεί τή σχέση στή βάση τής ύγιοΟς έπιζήτησής του γι* 
άγάπη γιατί αύτό τόν Ικανοποιεί. Μπορεί καί καθυποτάσσει τίς 
πολυγαμικές έπιθυμίες χωρίς άπώθηση, δταν αύτές είναι άσυμ-
βίβαστες μέ τή σχέση του μέ τό άγαπημένο άντικείμενο, άλλά 
μπορεί καί νά παραδοθεί σ' αύτές δταν γίνονται Εντονα πιεστι-
κές. Λύνει τίς πραγματικές συγκρούσεις, πού προκύπτουν άπ* 
αύτό τό γεγονός, μέ ρεαλιστικό τρόπο. 

Τά νευρωσικά αίσθήματα ένοχής είναι πρακτικά άνύπαρκτα. 
Ή κοινωνικότητά του βασίζεται δχι σ' άπωθημένη, άλλά σ* 
έξιδανικευμένη έπιθετικότητα καί στόν προσανατολισμό του 
στήν πραγματικότητα. Αύτό, ώστόσο, δέν σημαίνει δτι ύποτάσ-
σεται πάντοτε στήν κοινωνική πραγματικότητα. 'Αντίθετα, ό 
γενετήσιος χαρακτήρας, πού ή δομή του είναι τελείως άντίθετη 
μέ τή σημερινή ήθικιστικά άντισεξουαλική μας κουλτούρα, 
είναι Ικανός νά κριτικάρει καί νά μεταβάλλει τήν κοινωνική 
κατάσταση. Ή σχεδόν όλοκληρωτική Ελλειψη φόβου τοϋ δίνει 
τή δυνατότητα νά παίρνει μιά άσυμβίβαστη στάση άπέναντι σ' 
Ενα περιβάλλον πού άντιβαίνει στίς πεποιθήσεις του. 

"Αν ό σκοπός τής κοινωνικής άνάπτυξης είναι ή προτεραιό-
τητα τής νόησης, αύτή είναι άδιανόητη χωρίς γενετήσια 
προτεραιότητα. Ή ήγεμονία τής νόησης δχι μόνο βάζει τέλος 
στήν δρθολογική σεξουαλικότητα, άλλά κι Εχει σάν προϋπόθε-
σή της μιά ρυθμισμένη λιμπιντική οίκονομία. Ή γενετήσια κι 
ή διανοητική προτεραιότητα Εχουν κοινή τή ρίζα τους, δηλαδή 
άλληλοκαθορίζονται — τό ίδιο δπως κι ή λιμπιντική λίμναση 
καί ή νεύρωση, τό ύπερεγώ (αίσθήματα ένοχής) καί ή θρησκεία, 
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ή υστερία καί ή δεισιδαιμονία, ή προγενετήσια λιμπιντική 
Ικανοποίηση καί ή σημερινή σεξουαλική ήθική, ό σαδισμός 
καί ή ήδονή, ή σεξουαλική άπώθηση καί ol Επιτροπές γιά τήν 
άποκατάσταση τών παραστρατημένων γυναικών. 

Στό γενετήσιο χαρακτήρα, ή ρυθμισμένη λιμπιντική οίκονο-
μία καί ή Ικανότητα γιά πλήρη σεξουαλική Ικανοποίηση 
άποτελοδν τή βάση αύτών τών γνωρισμάτων τού χαρακτήρα. 
Παρόμοια, τό καθετί πού είναι καί κάνει ό νευρωσικός χαρα-
κτήρας καθορίζεται, σέ τελευταία άνάλυση, άπό τήν άνεπαρκή 
λιμπιντική του οίκονομία. 

Τό έγώ τοΰ νευρωσικοΰ χαρακτήρα είναι είτε άσκητικό, είτε 
πετυχαίνει σεξουαλική Ικανοποίηση συνοδευόμενη άπό αίσθή-
ματα ένοχής. Δέχεται πιέσεις άπό δυό πλευρές: 1) άπ' τό μόνιμα 
Ανικανοποίητο id μέ τήν καταπνιγμένη του λίμπιντο καί 2) άπό 
τό βίαιο ύπερεγώ. Τό έγώ τοΰ νευρωσικοΰ χαρακτήρα είναι 
έχθρικό άπέναντι στό id καί δουλοπρεπές άπέναντι στό ύπερε-
γώ. Ταυτόχρονα, δμως, έρωτοτροπεΐ μέ τό id καί κρυφά 
έξεγείρεται ένάντια στό ύπερεγώ. Στό μέτρο πού τό έγώ δέν έχει 
πλήρως άπωθήσει τή σεξουαλικότητά του, αύτή είναι κύρια 
προγενετήσια — έξαιτίας τής κυρίαρχης σεξουαλικής ήθικής, ή 
γενετησιότητα χρωματίζεται μέ πρωκτικά καί σαδιστικά στοι-
χεία. Ή σεξουαλική πράξη γίνεται άντιληπτή σάν κάτι βρώμι-
κο καί κτηνώδες. Μιά καί ή έπιθετικότητα είναι ένσωματωμένη 
ή, άκριβέστερα, μερικά άγκυρωμένη στή χαρακτηροθωράκιση 
καί μερικά στό ύπερεγώ, οί κοινωνικές έπιτεύξεις είναι διαταρα-
γμένες. Τό έγώ είναι είτε κλειστό καί στήν εύχαρίστηση καί 
στή δυσαρέσκεια (συναισθηματικό μπλοκάρισμα) είτε προσιτό 
μόνο στή δυσαρέσκεια — ή κάθε εύχαρίστηση μετατρέπεται 
γρήγορα σέ δυσαρέσκεια. Ή θωράκιση τοΰ έγώ είναι άκαμπτη. 
Οί έπικοινωνίες μέ τόν έξω κόσμο, κάτω άπ' τόν μόνιμο έλεγχο 
τοΰ ναρκισσιστικού κριτή, είναι φτωχές, σέ σχέση τόσο μέ τήν 
άντικειμενοτρόπο λίμπιντο δσο καί μέ τήν έπιθετικότητα. Ή 
θωράκιση λειτουργεί κύρια σάν προστασία ένάντια στήν έσωτε-
ρική ζωή. Τό άποτέλεσμα είναι μιά Εκδηλη άποδυνάμωση τής 
έγωτικής λειτουργίας σέ σχέση μέ τήν πραγματικότητα. Οί 
σχέσεις μέ τόν έξωτερικό κόσμ'ο είναι άφύσικες, μυωπικές ή 
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Αντιφατικές. Ή προσωπικότητα στό σύνολό της δέν μπορεί νά 
γ(νει Ενα άρμονικό κι ένθουσιώδες μέρος τών πραγμάτων, γιατί 
τής λείπει ή Ικανότητα γιά όλοκληρωμένη βίωση. Ένώ ό 
γενετήσιος χαρακτήρας μπορεί κι άλλάζει, ένισχύει ή άδυνατί-
ζει τούς άμυντικούς του μηχανισμούς, τό έγώ τοΰ νευρωσικοΰ 
χαρακτήρα βρίσκεται όλοκληρωτικά στό έλεος τών άσυνείδη-
των άπωθημένων μηχανισμών του. Δέν μπορεί νά συμπεριφερθεί 
διαφορετικά, άκόμη κι άν τό θέλει. Θά τοϋ άρεσε νά 'ναι 
χαρούμενος ή θυμωμένος, άλλά είναι άνίκανος καί γιά τά δύο. 
Δέν μπορεί ν' άγαπήσει δυνατά, γιατί ούσιαστικά στοιχεία τής 
σεξουαλικότητάς του είναι άπωθημένα. Μά δέν μπορεί καί νά 
μισήσει όρθολογικά, γιατί τό έγώ του δέν νιώθει Ίδια μέ τό 
μίσος του, πού έχει γίνει άσυγκράτητο έξαιτίας τής λιμπιντικής 
λίμνασης καί γι' αύτό άναγκάζεται νά τό άπωθήσει. Καί δταν 
νιώθει άγάπη ή μίσος, ή άντίδρασή του δύσκολα συμβαδίζει μέ 
τά γεγονότα. Στό άσυνείδητο, οί παιδικές έμπειρίες μπαίνουν σέ 
λειτουργία καί καθορίζουν τό μέγεθος καί τή φύση τών άντιδρά-
σεών του. Ή άκαμψία τής θωράκισής του τόν κάνει άνίκανο 
είτε ν' άνοιχτεί σέ κάποια Ιδιαίτερη έμπειρία, είτε νά κλειστεί 
τελείως άπέναντι σ' άλλες έμπειρίες, ένώ ή λογική ύποδεικνύει 
κάτι τέτοιο. Συνήθως είναι σεξουαλικά άνεσταλμένος ή διατα-
ραγμένος κατά τίς προεισαγωγικές άπολαύσεις τής σεξουαλικής 
πράξης. 'Ακόμη κι δταν κάτι τέτοιο δέν συμβαίνει, ώστόσο δέ 
βρίσκει καμιά Ικανοποίηση. "Ή, έξαιτίας τής άνικανότητάς του 
νά δοθεί, είναι διαταραγμένος σέ τέτοιο βαθμό πού ή λιμπιντική 
οίκονομία είναι άπορρυθμισμένη. Μιά προσεκτική άνάλυση 
τών αίσθημάτων πού νιώθει κανείς κατά τή σεξουαλική πράξη, 
έπιτρέπει τή διαφοροποίηση ποικίλων τύπων: τό ναρκισσιστικό 
άτομο, πού ή προσοχή του συγκεντρώνεται δχι στήν αίσθηση 
τής ήδονής, άλλά στήν Ιδέα τής δημιουργίας Ισχυρών έντυπώ-
σεων τόν «ύπερεστέτ» πού φροντίζει ύπερβολικά νά μήν 
άγγίζει κανένα μέρος τοΰ σώματος πού θά μπορούσε νά θίξει τά 
αίσθητικά του αίσθήματα* τό άτομο μ' Απωθημένο σαδισμό, πού 
δέν μπορεί ν' άπαλλαγεί άπό τήν ψυχαναγκαστική σκέψη δτι θά 
μπορούσε νά πληγώσει τή γυναίκα, ή βασανίζεται άπό τό Ενοχο 
αίσθημα δτι κακοποιεί τή γυναίκα* τό σαδιστικό χαρακτήρα, 
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πού γι* αύτόν ή σεξουαλική πράξη σημαίνει βασανισμό τού 
άντικειμένου. Ό κατάλογος θά μπορούσε νά έπεκταθεΐ άπεριό-
ριστα. Όταν τέτοιες διαταραχές δέν είναι όλότελα Εκδηλες, οί 
άναστολές πού τούς άντιστοιχούν άνευρίσκονται στή συνολική 
στάση άπέναντι στή σεξουαλικότητα. Μιά καί τό ύπερεγώ τού 
νευρωσικοΰ χαρακτήρα δέν περιέχει διόλου σεξουαλικά κατα-
φατικά στοιχεία, άποφεύγει τή σεξουαλική έμπειρία (ή Ε. 
Ντόυτς πίστευε λαθεμένα δτι τό ίδιο Ισχύει καί γιά τόν ύγιή 
χαρακτήρα). Αύτό σημαίνει, δμως, δτι μόνο ή μισή προσωπικό-
τητα συμμετέχει στή βίωση τής έμπειρίας αύτής. 

Ό γενετήσιος χαρακτήρας Εχει στέρεα ναρκισσιστικά θεμέ-
λια. Στόν νευρωσικό χαρακτήρα, άντίθετα, τό αίσθημα άνικανό-
τητας άναγκάζει τό έγώ νά κάνει άναπληρώσεις ναρκισσιστικής 
φύσης. Οί συγκαιρικές συγκρούσεις, διαποτισμένες άπό άνορ-
θολογικά κίνητρα, κάνουν άδύνατη γιά τόν νευρωσικό χαρα-
κτήρα τή λήψη όρθολογικών άποφάσεων. Οί παιδικές στάσεις 
κι Επιθυμίες έχουν πάντοτε άρνητικές Επιπτώσεις. 

Σεξουαλικά άνικανοποίητος κι άνίκανος νά Ικανοποιηθεί, ό 
νευρωσικός χαρακτήρας άναγκάζεται τελικά νά φτάσει ή στόν 
άσκητισμό ή στήν άκαμπτη μονογαμία. Τήν τελευταία θά τήν 
δικαιολογήσει μέ ήθικές Επικλήσεις ή σάν άφοσίωση καί 
σεβασμό στόν σεξουαλικό του σύντροφο, άλλά στήν πραγματι-
κότητα φοβάται τήν σεξουαλικότητα καί είναι άνίκανος νά τή 
ρυθμίσει. Μιά κι ό σαδισμός δέν Εχει μετουσιωθεί, τό ύπερεγώ 
είναι έξαιρετικά άνελέητο* τό id είναι άδυσώπητο στίς άπαιτή-
σεις του γιά Ικανοποίηση τών άναγκών του, τό έγώ άναπτύσσει 
αίσθήματα ένοχής πού τ' άποκαλεΐ κοινωνική συνείδηση καί 
μιά άνάγκη γιά τιμωρία, μέ τήν όποία τείνει νά έπιβάλλει στόν 
Εαυτό του αύτό πού στήν πραγματικότητα Επιθυμεί νά κάνει 
στούς άλλους. 

Μέ λίγη σκέψη βλέπουμε δτι ή Εμπειρική άνακάλυψη τών 
παραπάνω μηχανισμών μπορεί νά γίνει ή βάση γιά μιά Επανα-
στατική κριτική δλων τών θεωρητικά θεμελιωμένων συστημά-
των ήθικής. Χωρίς νά μπούμε έδώ σ* δλες τίς λεπτομέρειες τού 
ζητήματος αύτού, πού τόσο άποφασιστικό είναι γιά τήν κοινω-
νική διαμόρφωση τής κουλτούρας, μποροΰμε νά πούμε συνοπτι-
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κά δτι, στό μέτρο πού ή κοινωνία θά κάνει δυνατή τήν 
Ικανοποίηση τών άγαγκών καί τόν μετασχηματισμό τών άντί-
στοιχων Ανθρώπινων δομών, ή ήθική ρύθμιση τής κοινωνικής 
ζωής θ' Αδρανοποιείται. Ή τελική άπόφαση άνήκει δχι στή 
σφαίρα τής ψυχολογίας, άλλά στή σφαίρα τών κοινωνιολογι-
κών διαδικασιών. Σ' δ,τι άφορα τήν κλινική μας πρακτική, δέν 
μπορεί πιά νά ύπάρχει Αμφιβολία γιά τό δτι κάθε πετυχημένη 
Αναλυτική θεραπεία, μέ τήν όποία δηλαδή πετυχαίνουμε νΑ 
μετασχηματίσουμε τήν νευρωσική χαρακτηροδομή σέ γενετή-
σια χαρακτηροδομή, καταλύει τούς ήθικιστικούς ρυθμιστές καί 
τούς ΑντικαθιστΑ μέ τήν αύτορύθμιση τής δρΑσης πού βασίζε-
ται σέ μιΑ υγιή λιμπιντική οίκονομία. ΜιΑ καί μερικοί Αναλυτές 
μιλούν γιΑ «κατάλυση τοδ ύπερεγώ» μέ τήν Αναλυτική θερα-
πεία, πρέπει νά ποδμε δτι αύτό είναι θέμα Απόσυρσης ένέργειας 
Απ' τό σύστημα ήθικοδ διακανονισμού καί Αντικατάστασής του 
μέ τήν λιμπιντοοικονομική ρύθμιση. Τό γεγονός δτι αύτή ή 
διαδικασία Αντιβαίνει στΑ σημερινά συμφέροντα τοδ κράτους, 
τής ήθικής φιλοσοφίας καί τής θρησκείας, έχει Αποφασιστική 
σημασία κι Από μιΑ Αλλη Αποψη. Μέ πιό ΑπλΑ λόγια, αύτό πού 
λέγεται είναι δτι ό Ανθρωπος, τοδ όποίου ol σεξουαλικές, καθώς 
καί ol πρωτόγονες βιολογικές καί οί πολιτιστικές ΑνΑγκες 
Ικανοποιούνται, δέ χρειάζεται καμιά ήθική γιά νά διατηρεί τόν 
αύτοέλεγχό του. Ό άνικανοποίητος, δμως, Ανθρωπος, καταπιε-
σμένος άπ' δλες τίς Απόψεις, ύποφέρει Από αύξανόμενη Εσωτε-
ρική διέγερση, πού ΘΑ τόν όδηγοδσε νΑ κΑνει τ Α πάντα 
κομμάτια Αν ή ένέργειά του δέν κρατιόταν κατά ένα μέρος ύπό 
έλεγχο, ένώ κατά Ενα άλλο μέρος καταναλώνεται άπό ήθικιστι-
κές Αναστολές. Ή Εκταση καί ή ένταση τών Ασκητικών καί 
ήθικιστικών Ιδεολογιών τής κοινωνίας είναι τό καλύτερο μέτρο 
γιΑ τήν Εκταση καί τό μέγεθος τής Αλυτης Εντασης πού 
δημιουργείται Από τίς Ανικανοποίητες ΑνΑγκες στό μέσο Ατομο 
αύτής τής κοινωνίας. Καί οί δυό καθορίζονται Από τή σχέση 
ΑνΑμεσα στίς παραγωγικές δυνΑμεις καί τόν τρόπο παραγωγής, 
Από τή μιΑ, καί στίς ΑνΑγκες πού πρέπει νΑ Ικανοποιηθούν, Από 
τήν άλλη. 

Ή συζήτηση γιά τίς εύρύτερες συνέπειες τής σεξοικονομίας 
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καί τής άναλυτικής θεωρίας τοϋ χαρακτήρα δέν μπορεί νά 
ύπεκφύγει αύτά τά ζητήματα — έκτός κι άν προτιμά, θυσιάζον-
τας τό φυσικό Επιστημονικό της κύρος, νά σταματήσει τήν 
πορεία της μπροστά στό τεχνητά στημένο τείχος άνάμεσα στό 
τί ύπάρχει καί στό τί πρέπει νά ύπάρχει. 

3. ΕΞΙΔΑΝΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΝΕΥΡΩΣΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 

"Ας στρέψουμε τώρα τήν προσοχή μας στίς διαφορές πού 
ύπάρχουν άνάμεσα στά κοινωνικά Επιτεύγματα τοΰ γενετήσιου 
καί τοΰ νευρωσικοϋ χαρακτήρα. 

Είπαμε προηγούμενα δτι ή όργασμική Ικανοποίηση τής 
λίμπιντο καί ή μετουσίωση-έξιδανίκευση είναι τά Επαρκή μέσα 
άρσης τής λιμπιντικής λίμνασης ή, άκριβέστερα, άντιμετώπι-
σης καί κατανίκησης τοΰ λιμναστικοΰ άγχους. Ή προγενετή-
σια Ικανοποίηση τής λίμπιντο καί ό άπό άντίδραση σχηματι-
σμός είναι τά άνεπαρκή μέσα. Ή έξιδανίκευση δπως καί ή 
όργασμική Ικανοποίηση είναι είδοποιά έπιτεύγματα τοΰ γενετή-
σιου χαρακτήρα·— ό άπό άντίδραση σχηματισμός είναι τόΐδιο 
τοΰ νευρωσικοϋ χαρακτήρα. Αύτό φυσικά δέ σημαίνει δτι ό 
νευρωσικός χαρακτήρας δέν Εξιδανικεύει διόλου, μήτε δτι ό 
ύγιής χαρακτήρας δέν έμφανίζει διόλου άπό άντίδραση σχημα-
τισμούς. 

Καί πρώτα-πρώτα άς προσπαθήσουμε νά δώσουμε, στή βάση 
τής κλινικής μας Εμπειρίας, μιά θεωρητική περιγραφή τής 
σχέσης άνάμεσα στήν έξιδανίκευση καί τή σεξουαλική Ικανο-
ποίηση. Σύμφωνα μέ τόν Φρόυντ, ή έξιδανίκευση είναι άποτέλε-
σμα Εκτροπής κάποιας λιμπιντικής παρόρμησης άπό τόν άρχι-
κό της σκοπό καί διοχΕτευσής της σ' Εναν «άνώτερο», κοινωνι-
κά Εκτιμώμενο σκοπό. Ή Ενόρμηση, πού βρίσκει Εξιδανικευμέ-
νη Ικανοποίηση, πρέπει νά 'χει παραιτηθεί άπό τό άρχικό της 
άντικείμενο καί σκοπό. Αύτή ή πρώτη διατύπωση τοΰ Φρόυντ 
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όδήγησε μάλιστα καί στήν παρεξήγηση δτι ή Εξιδανίκευση καί 
ή ένστικτική Ικανοποίηση είναι πράγματα άσυμβίβαστα. "Ο-
μως, άν δοϋμε τή σχέση άνάμεσα στήν έξιδανίκευση καί τήν 
λιμπιντική οίκονομία γενικά, βλέπουμε στήν καθημερινή μας 
έμπειρία δτι τέτοια άντίθεση δέν ύπάρχει. Στήν πραγματικότη-
τα, βλέπουμε δτι μιά ρυθμισμένη σεξουαλική οίκονομία είναι ή 
προϋπόθεση τής πετυχημένης καί διαρκούς Εξιδανίκευσης. Ό 
πραγματικά σημαντικός παράγοντας είναι τό δτι οί ένορμήσεις 
αύτές, οί όποιες άποτελοΰν τή βάση τών κοινωννικών μας 
Επιτευγμάτων, δέ βρίσκουν άμεση Ικανοποίηση. Αύτό δέ σημαί-
νει δτι ή λίμπιντο δέ βρίσκει καμιά Ικανοποίηση. Ή ψυχανά-
λυση τών διαταραχών τής έργασίας μας δείχνει δτι δσο 
μεγαλύτερη είναι ή λίμναση τής λίμπιντο στό σύνολό της, τόσο 
πιό δύσκολη είναι ή έξιδανίκευση τής προγενετήσιας λίμπιντο. 
Οί σεξουαλικές φαντασιώσεις άπορροφούν τά ψυχικά ένδιαφέ-
ροντα καί τά ξεστρατίζουν άπό τήν έργασία — ή τά ίδια τά 
πολιτιστικά έπιτεύγματα σεξουαλικοποιούνται καί μ' αύτό τόν 
τρόπο πέφτουν στή σφαίρα τής άπώθησης5. Ή παρατήρηση 

S. «ΟΙ άνθρωποι λένε βέβαια δτι ή πάλη ένάντια σ" Ενα Ενστικτο τόσο Ισχυρό, 
καθώς καί ή Ενίσχυση δλων τών ήθικών κι αίσθητικών δυνάμεων, πού είναι 
άναγκαΐες γι" αύτή τήν πάλη, "άτσαλώνουν" τόν χαρακτήρα — κι αύτό Ισχύει 
πραγματικά στήν περίπτωση όρισμένων Ιδιαίτερα εύνοϊκά όργανωμένων φύσε-
ων. Πρέπει άκόμη νά δεχτούμε δτι ή διαφοροποίηση τοϋ άτομικοΟ χαρακτήρα, 
πού τόσο Εκδηλη είναι στίς μέρες μας. Εγινε δυνατή μόνο χάρη στήν Οπαρξη 
τών σεξουαλικών περιορισμών. Στή μεγάλη δμως πλειοψηφία τών περιπτώσεων, 
ή πάλη ένάντια στή σεξουαλικότητα καταβροχθίζει τήν ένέργεια πού είναι 
διαθέσιμη στόν χαρακτήρα κι αύτό γίνεται μάλιστα τή στιγμή άκριβώς πού ό 
νέος άνθρωπος χρειάζεται δλες του τίς δυνάμεις γιά νά κερδίσει τό χώρο του 
καί τή θέση του στήν κοινωνία. Ή σχέση άνάμεσα στήν ποσότητα έξιδανίκευ-
σης πού είναι δυνατή καί στήν ποσότητα σεξουαλικής δραστηριότητας, πού 
είναι άναγκαία, κυμαίνεται φυσικά πάρα πολύ άπό άτομο σέ άτομο άκόμη κι 
άπό κλίση σέ κλίση. Ένας έγκρατής καλλιτέχνης είναι κάτι σχεδόν άδιανόητο 
— δμως Ενας έγκρατής νεαρός έηιστήμονας δέν είναι βέβαια κάτι τό σπάνιο. Ό 
δεύτερος μπορεί, μέ τόν αύτοπεριορισμό του, ν' Απελευθερώσει δυνάμεις γιά τίς 
μελέτες του — ένώ ό πρώτος βρίσκει πιθανά στή σεξουαλική του έμπειρία Ενα 
Ισχυρό έρέθισμα γιά τά καλλιτεχνικά του έπιτεύγματα. Γενικά, δέν μοδ Εχει 
δημιουργηθεί ή έντύπωση δτι ή σεξουαλική έγκράτεια διαμορφώνει ένεργητι-
κούς καί γεμάτους αύτοπεποίθηση άνθρώπους τής δράσης ή πρωτότυπους 
στοχαστές ή τολμηρούς άπελευθερωτές καί μεταρρυθμιστές. Πάρα πολύ συχνό-
τερα διαμορφώνει καθωσπρέπει άνθρωπάκια, πού στή συνέχεια χάνονται μές 
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τών Εξιδανικεύσεων του γενετήσιου χαρακτήρα δείχνει δτι 
αύτές Ενισχύονται άδιάκοπα άπό τήν όργασμική Ικανοποίηση 
τής λίμπιντο. Ή λύση τών σεξουαλικών Εντάσεων άπελευθερώ-
νει Ενέργεια γιά άνώτερα Επιτεύγματα, μιά καί γιά Ενα όρισμένο 
χρονικό διάστημα οί σεξουαλικές φαντασιώσεις δέν τραβούν 
πάνω τους λιμπιντικές καθέξεις. Στίς πετυχημένες άναλύσεις, 
έπιπρόσθετα, παρατηρούμε δτι ή παραγωγική Ικανότητα τού 
άσθενή φτάνει σέ ύψηλό έπίπεδο μόνο μετά τήν έκμέρους του 
έπίτευξη δλοκληρωμένης σεξουαλικής Ικανοποίησης. Ή στό 
χρόνο άντοχή τών Εξιδανικεύσεων Εξαρτάται κι αύτή άπό τή 
ρύθμιση τής σεξουαλικής οίκονομίας. Οί άσθενεΐς, πού άπαλ-
λάσσονται άπό τή νεύρωσή τους μέ τή βοήθεια έξιδανικεύσεων 
καί μόνο, παρουσιάζουν κατάσταση πολύ άσταθέστερη καί 
τάση γιά ύποτροπή πολύ έντονότερη άπ' δ,τι οί άσθενείς 
έκεϊνοι πού δχι μόνο έξιδανικεύουν, άλλά καί πετυχαίνουν 
άμεση σεξουαλική Ικανοποίηση. Όπως άκριβώς ή άτελής, 
δηλαδή πρωταρχικά προγενετήσια, λιμπιντική Ικανοποίηση 
παρεμβάλλει έμπόδια στήν έξιδανίκευση, τό ίδιο καί ή όργα-
σμική γενετήσια Ικανοποίηση τήν προωθεί. 

"Ας συγκρίνουμε τώρα — στήν άρχή άπό καθαρά περιγραφι-
κή άποψη — τήν έξιδανίκευση μέ τόν άπό άντίδραση σχηματι-
σμό. Αύτό πού χτυπάει άμέσως σχετικά μ' αύτά τά φαινόμενα 
είναι δτι ό άπό άντίδραση σχηματισμός είναι σπασμωδικός καί 
έξαναγκαστικός, Ενώ ή Εξιδανίκευση ρέει έλεύθερα. Στή δεύτε-
ρη περίπτωση, τό id σέ άρμονία μέ τό έγώ καί τό Ιδανικό τοϋ 
έγώ, φαίνεται νά Εχει άμεση Επαφή μέ τήν πραγματικότητα — 
ένώ στήν πρώτη περίπτωση δλα τά έπιτεύγματα φαίνονται νά 
έπιβάλλονται σ' Ενα άνυπόταχτο id άπό Ενα αύστηρό ύπερεγώ. 
Στήν Εξιδανίκευση, τό σημαντικό είναι τό άποτΕλεσμα τής 
πράξης, άκόμη κι άν ή ίδια ή πράξη Εχει κάποια λιμπιντική 
άπόχρωση. Στόν άπό άντίδραση σχηματισμό, δμως, τό σημαντι-
κό είναι ή πράξη — τό άποτέλεσμα Εχει δευτερεύουσα σημασία. 
Ή πράξη δέν Εχει λιμπιντική άπόχρωση — Εχει κίνητρα 

στή μεγάλη μάζα τών άνθρώπων οί όποίοι τείνουν άκούσια ν' άκολουθοΟν τήν 
ήγεσ(α πού τούς προσφέρουν τά Ισχυρά άτομα». — Φρόυντ, Ή «πολιτισμένη» 
σεξουαλική ήθική καί ή σύγχρονη νευρική νόσος, (1908), Standard Edition, τ. IX. 
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άρνητικά. Είναι ψυχαναγκαστική. Ό άνθρωπος πού Εξιδανικεύ-
ει μπορεί νά σταματήσει νά Εργάζεται γιά άρκετά μεγάλο 
χρονικό διάστημα — γι' αύτόν ή άνάπαυση είναι τό Ιδιο 
σημαντική δσο κι ή Εργασία. "Οταν, δμως, μιά άπό άντίδραση 
δραστηριότητα διακόπτεται, τότε άργά ή γρήγορα Εμφανίζεται 
μιά Εσωτερική άνησυχία καί ταραχή. Κι άν ή διακοπή συνεχι-
στεί, τότε ή άνησυχία μπορεί νά γίνει Εκνευρισμός ή καί άγχος. 
Ό άνθρωπος πού Εξιδανικεύει νιώθει σ' όρισμένες περιπτώσεις 
Εκνευρισμό ή Ενταση, δχι δμως γιατί δέν πραγματοποιεί κάτι, 
άλλά γιατί είναι άπορροφημένος στήν προσπάθειά του νά 
πετύχει τή γέννηση, σά νά λέμε, τοϋ έπιτεύγματός του. Ό 
άνθρωπος πού Εξιδανικεύει Θέλει νά πετυχαίνει πράγματα καί 
άντλεϊ εύχαρίστηση άπό τήν Εργασία του. Ό άνθρωπος πού ή 
Εργασία του Εχει άντιδραστική φύση είναι υποχρεωμένος — 
δπως τό περιΕγραψε παραστατικά κάποιος άσθενής — νά 
Ενεργεί «σά ρομπότ». Καί μόλις τελειώσει μιά δουλειά, πρΕπει 
άμέσως ν' άρχίσει μιά άλλη. ΓΓ αύτόν, ή Εργασία είναι μιά 
φυγή άπό τήν άνάπαυση. Μερικές φορές τό άποτέλεσμα τής 
άντιδραστικά έκτελούμενης δουλειάς είναι τό ίδιο μΕ τό άποτέ-
λεσμα τής δουλειάς πού βασίζεται στήν έξιδανίκευση. Συνήθως, 
δμως, οί άπό άντίδραση Επιτεύξεις άποδείχνονται λιγότερο 
πετυχημένες κοινωνικά άπ' δ,τι τά άπό έξιδανίκευση έπιτεύγμα-
τα. Όπως καί νά 'ναι, ό ίδιος άνθρωπος θά πετύχει πολύ 
περισσότερα σέ συνθήκες Εξιδανίκευσης παρά σέ συνθήκες άπό 
άντίδραση σχηματισμού. 

Άπό τή δομή κάθε έπιτεύγματος, πού συνεπάγεται τήν 
δλοκληρωτική κατανάλωση Ενός όρισμΕνου ποσού Ενέργειας, 
μπορούμε νά φτάσουμε στή μέτρηση, μ' άρνητική άκρίβεια, τής 
στόχευσης άνάμεσα στό Ενλόγω Επίτευγμα καί στήν άτομική 
Ικανότητα γιά έργασία. Τό χάσμα άνάμεσα στήν (λανθάνουσα) 
Ικανότητα γιά Εργασία καί τό τελικό Επίτευγμα δέν είναι, στήν 
περίπτωση τής Εξιδανίκευσης, τό Ίδιο μεγάλο δσο στήν περί-
πτωση τοΰ άπό άντίδραση σχηματισμού. Αύτό σημαίνει δτι δ 
άνθρωπος πού Εξιδανικεύει προσεγγίζει τά δρια τών Ικανοτήτων 
του πολύ περισσότερο άπ' δσο ό άνθρωπος πού Εργάζεται άπό 
άντίδραση. Τά αίσθήματα κατωτερότητας συχνά άντιστοιχοΰν 
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στήν κρυφή έπίγνωση αύτής τής διάστασης. Κλινικά, άναγνω-
ρίζουμε τή διαφορά άνάμεσα στους δυό αύτούς τύπους έπιτευ-
γμάτων μέ βάση τό δτι, δταν άποκαλυφθοϋν ol άσυνείδητες 
σχέσεις τους, τά άπό έξιδανίκευση έπιτεύγματα ύφίστανται 
σχετικά μικρή μεταβολή — ένώ οί άπό άντίδραση πραγματο-
ποιήσεις, άν δέν καταρρεύσουν όλότελα, δείχνουν συχνά τρομε-
ρή βελτίωση κατά τή μετατροπή τους σέ έξιδανικεύσεις. Οί 
δραστηριότητες τοΰ μέσου έργαζόμενου στό δικό μας πολιτιστι-
κό περιβάλλον χαραχτηρίζονται πολύ συχνότερα άπό διάφο-
ρους άπό άντίδραση σχηματισμούς παρά άπό έξιδανικεύσεις. 
Καί παραπέρα, ή κυρίαρχη διαμόρφωση τής παιδαγωγικής 
δομής (σύν ol κοινωνικές συνθήκες έργασίας) έπιτρέπει σέ πολύ 
μικρό μόνο βαθμό τήν πραγμάτωση τής Ικανότητας τοΰ άτόμου 
γιά έργασία σ' άποτελεσματικά έπιτεύγματα. 

Στήν περίπτωση τής έξιδανίκευσης, δέν ύπάρχει άναστροφή 
τής κατεύθυνσης τής ένόρμησης: ή ένόρμηση άπλούστατα 
παραλαμβάνεται άπό τό έγώ καί διοχετεύεται σέ κάποιον Αλλο 
σκοπό. Στήν περίπτωση, δμως, τοΰ άπό άντίδραση σχηματι-
σμού Εχουμε πραγματική άναστροφή τής κατεύθυνσης τής 
ένόρμησης. Ή ένόρμηση στρέφεται ένάντια στόν Εαυτό καί 
παραλαμβάνεται άπό τό έγώ μόνο στό μέτρο πού πραγματοποι-
είται αύτή ή άναστροφή. Κατά τή διαδικασία αύτής τής 
άναστροφής, ή κάθεξη τής ένόρμησης μετατρέπεται σέ άντικά-
θεξη ένάντια στόν 'άσυνείδητο σκοπό τής ένόρμησης. Ή 
διαδικασία πού περιέγραψε δ Φρόυντ στήν περίπτωση τής 
άποστροφής είναι τέλεια άπεικόνιση αύτοΰ τοΰ γεγονότος. Στόν 
άπό άντίδραση σχηματισμό, ό άρχικός σκοπός διατηρεί τήν 
κάθεξή του στό άσυνείδητο. Τό άρχικό άντικείμενο τής ένόρμη-
σης δέν Εγκαταλείπεται άλλά μόνο άπωθείται. Ή κατακράτηση 
κι άπώθηση τής Ενόρμησης καί ή άναστροφή τής κατεύθυνσής 
της, πού συνοδεύονται άπ* τόν σχηματισμό μιάς άντικάθεξης, 
χαρακτηρίζουν τόν άπό άντίδραση σχηματισμό. Ή άπάρνηση 
(δχι άπώθηση) κι ύποκατάσταση τοΰ άρχικοΰ σκοπού κι 
άντικειμένου τής ένόρμησης, ή διατήρηση τής κατεύθυνσης τής 
ένόρμησης χωρίς τόν σχηματισμό άντικάθεξης, αύτά είναι τά 
χαρακτηριστικά τής έξιδανίκευσης. 
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"Ας έξετάσουμε παραπέρα τή διαδικασία πού άντιστοιχεϊ 
στόν άπό άντίδραση σχηματισμό. Τό σημαντικότερο οίκονομι-
κό χαρακτηριστικό αύτής τής διαδικασίας είναι ή άναγκαιότη-
τα μιας άντικάθεξης. Μιά κι ό άρχικός σκοπός τής ένόρμησης 
διατηρείται, αύτή τροφοδοτείται συνεχώς μέ λίμπιντο καί, 
έξίσου άδιάκοπα, τό έγώ πρέπει νά μετατρέπει αύτή τήν κάθεξη 
σέ άντικάθεξη, προκειμένου νά κρατεί ύπό έλεγχο τήν ένόρμη-
ση — δπως π.χ. συμβαίνει κατά τήν έξαγωγή τής άντίδρασης 
άποστροφής άπό τήν πρωκτική λίμπιντο, κλπ. Ό άπό άντίδρα-
ση σχηματισμός δέν είναι μιά διαδικασία πού πραγματοποιείται 
μιά γιά πάντα, άλλά μιά διαδικασία συνεχής ή όποία, δπως θά 
δούμε καί στή συνέχεια, έπεκτείνεται. 

Κατά τόν άπό άντίδραση σχηματισμό, τό έγώ άπασχολεΐται 
συνέχεια μέ τόν έαυτό του — είναι ό αύστηρός παρατηρητής 
τοΰ έαυτοΰ του. Κατά τήν έξιδανίκευση, ή ένέργεια τοΰ έγώ 
είναι έλεύθερη, διαθέσιμη γιά έπιτεύγματα. 'Απλοί άπό άντί-
δραση σχηματισμοί, δπως ή άποστροφή καί ή ντροπή, είναι 
τμήματα τής χαρακτηρολογικής διαμόρφωσης κάθε άτόμου. 
Αύτοί δέν είναι βλαβεροί γιά τήν άνάπτυξη τοΰ γενετήσιου 
χαρακτήρα καί παραμένουν μέσα στά φυσιολογικά δρια μιά καί 
δέν ύπάρχει λιμπιντική λίμναση πού νά τροφοδοτεί προγενετή-
σιες παρορμήσεις. "Αν, δμως, ή σεξουαλική άπώθηση φτάσει 
πολύ μακριά καί Ιδιαίτερα άν στρέφεται ένάντια στή γενετήσια 
λίμπιντο έτσι πού νά έμφανιστεί λιμπιντική λίμναση, τότε οί 
άπό άντίδραση σχηματισμοί δέχονται ύπερβολική λιμπιντική 
ένέργεια καί κατά συνέπεια έμφανίζουν ένα χαρακτηριστικό 
γνωστό στήν κλινική πράξη φοβική διάχυση. 

'Αναφέρουμε σάν παράδειγμα τήν περίπτωση ένός άξιωματι-
κοϋ. "Οπως συνήθως συμβαίνει στόν τυπικό ψυχαναγκαστικό 
χαρακτήρα, αύτός έκτελοΰσε τά καθήκοντά του μέ μέγιστη 
εύσυνειδησία. Μέ τό πέρασμα τοΰ χρόνου, παρά τό γεγονός δτι 
δέν Εβρισκε καμιά εύχαρίστηση στή δουλειά του, άφοσιωνόταν 
σ' αύτήν δλο καί περισσότερο. "Οταν άρχισε άνάλυση, δέν τοΰ 
ήταν άσυνήθιστο νά δουλεύει μέχρι τά μεσάνυχτα ή καί μέχρι 
τίς τρείς τό πρωί. Ή άνάλυση γρήγορα άποκάλυψε δτι: 1) ή 
έργασία του διαταρασσόταν άπό σεξουαλικές φαντασιώσεις 
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(καί γι αύτό τό λόγο χρειαζόταν περισσότερο χρόνο γιά νά 
φέρει σέ πέρας τή δουλειά του, δηλαδή «χασομερούσε») καί 2) 
δέν έπέτρεπε στόν έαυτό του μήτε μιά στιγμή ήσυχίας, ίδιαίτερα 
δταν βράδιαζε, γιατί τότε οί ύπερφορτισμένες φαντασιώσεις 
πλημμύριζαν κυριολεκτικά τό νού του. Δουλεύοντας τά βράδια 
έκφόρτιζε μιά όρισμένη ποσότητα λίμπιντο, άλλά τό μεγαλύτε-
ρο μέρος τής λίμπιντό του, πού δέ μπορούσε νά παροχετευθεί μέ 
τέτοιο τρόπο, αύξανόταν δλο καί περισσότερο μέχρι πού δέν 
μπορούσε πιά νά άρνηθεΐ τή διαταραχή τής έργασίας του. 

Σχηματική άκεικόνιση τής έξιδανίκευβης σέ σύγκριση μέ τόν άκό 
άντίδραση σχηματισμό 

Α: "Ελλειψη άπώθησης- ή παρόρμηση άπλά έκτρέπεται- ό άρχικός 
ένστικτικός σκοπός στερείται κάθεξης. 
Β: Παρουσία άπώθησης' ό άρχικός σκοπός διατηρεί πλήρη τήν 
κάθεξή του* ή παρόρμηση δέν έκτρέπεται, άλλά κατευθύνεται άπό 
τό έγώ ένάντια στόν έαυτό του. Στό σημείο όπου συντελείται ή 
άναστροφή συναντάμε τό έπίτευγμα (άπό άντίδραση σχηματισμός). 

Έτσι, λοιπόν, ό πολλαπλασιασμός καί τών άπό άντίδραση 
σχηματισμών καί τών άπό άντίδραση πραγματοποιήσεων άντι-
στοιχεί σέ μιά διαρκώς αύξανόμενη λιμπιντική λίμναση. "Οταν 
τελικά, οί άπό άντίδραση σχηματισμοί δέν είναι πιά σέ θέση νά 
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κατανικήσουν τή λιμπιντική λίμναση· δταν μπαίνει σέ κίνηση 
ή διαδικασία τής κατάρρευσης* δταν, μέ λίγα λόγια, ό χαρακτή-
ρας τοΰ έγώ δέν κατορθώνει νά καταναλώνει τή λίμπιντο, τότε 
είτε έμφανίζεται Απροκάλυπτο νευρωσικό άγχος, είτε παρουσιά-
ζονται νευρωσικά συμπτώματα, τά όποΐα παροχετεύουν τό 
πλεόνασμα τοϋ έλεύθερα έπιπλέοντος άγχους. 

Ή άπό άντίδραση έργασία πάντοτε έκλογικεύεται. "Ετσι ό 
άσθενής μας προσπάθησε νά δικαιολογήσει τίς ώρες πού 
σπαταλούσε παραπονούμενος γιά ύπερβολικό φόρτο έργασίας. 
Στήν πραγματικότητα, δμως, ή τυπική του άπασχόληση έπικρο-
τούσε τόν οίκονομικό σκοπό τής άνακούφισης καί τού περισπα-
σμού σέ σχέση μέ τίς σεξουαλικές φαντασιώσεις. Άπό τήν 
άλλη πάλι, έκπλήρωνε τή λειτουργία ένός άπό άντίδραση 
σχηματισμού ένάντια στό άπωθημένο μίσος πρός τό άφεντικό 
του (τόν πατέρα). Ή άνάλυση έδειξε δτι οί προσπάθειες τού 
άσθενή νά είναι Ιδιαίτερα χρήσιμος στό άφεντικό του άντιπρο-
σώπευε τό άντίθετο τών άσυνείδητων προθέσεών του. Κι αύτή ή 
«ρομποτοποίηση» δέν μπορεί νά έρμηνευτεΐ σάν αύτοτιμωρία, 
παρά σάν ένα άπό τά τόσα σημαντικά στοιχεία τοΰ συμπτώμα-
τος. Βασικά, ό Ίδιος δέν ήθελε βέβαια νά τιμωρήσει τόν έαυτό 
του, άλλά νά τόν προστατέψει άπό τήν τιμωρία. Ό φόβος τών 
συνεπειών τών σεξουαλικών του φαντασιώσεων άποτελεΐ τή 
ρίζα τοΰ άπό άντίδραση σχηματισμού. 

Μήτε ή σάν ψυχαναγκαστικό νευρωσικό καθήκον έκτελούμε-
νη έργασία, μήτε όποιοσδήποτε άλλος άπό άντίδραση σχηματι-
σμός δέν είναι σέ θέση νά δεσμεύσει τό σύνολο τοΰ λιμναστι-
κοΰ άγχους. Ά ς έξετάσουμε, σάν παράδειγμα, τήν ύπερβολική 
κινητική δραστηριότητα τοΰ θηλυκού ύστερικοΰ χαρακτήρα ή 
τήν ύπερκινητικότητα, χωρίς στιγμή άνάπαυση, τοΰ νευρωσι-
κοΰ όρειβάτη. Κι οί δυό έχουν τό μυϊκό τους σύστημα ύπερφορ-
τισμένο μέ άκόρεστη λίμπιντο κι οί δυό προσπαθούν άδιάκοπα 
νά πλησιάσουν τό άντικείμενο: τό ύστερικό κορίτσι μέ τρόπο 
άπροκάλυπτο, ό όρειβάτης μέ τρόπο συμβολικό (βουνό = 
γυναίκα = μητέρα). Ή κινητικότητά τους καταναλώνει βέβαια 
μιά κάποια ποσότητα λίμπιντο — ταυτόχρονα, δμως, αύξάνει 
τήν ένταση στό μέτρο πού δέν προσφέρει κάποια τελική 
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Ικανοποίηση. 'Αναπόφευκτα, λοιπόν, τό κορίτσι έμφανίζει 
ύστερικές κρίσεις, ένώ ό νευρωσικός όρειβάτης πρέπει νά 
δαμάζει όλο καί πιό άπόκρημνα κι έπικίνδυνα βουνά γιά νά 
κυριαρχεί στή λίμνασή του. "Ομως, μιά κι αύτή ή προσπάθεια 
Εχει κάποιο φυσικό δριο, τελικά ξεσπάει μιά συμπτωματική 
νεύρωση — έκτός καί άν, δπως συχνά συμβαίνει, ό όρειβάτης 
μας συναντήσει κάποια κακοτυχία στά βουνά. 

Ή άντιδραστική βάση τοΰ χαρακτήρα είναι Ινας δρος πού 
περιλαμβάνει δλους τούς μηχανισμούς οί όποιοι καταναλώνουν 
τήν καταπνιγμένη λίμπιντο καί δεσμεύουν τό νευρωσικό άγχος 
στά γνωρίσματα τοϋ χαρακτήρα. "Αν, σά συνέπεια ύπερβολικών 
σεξουαλικών περιορισμών, άποτύχει στήν έκπλήρωση τής οί-
κονομικής του λειτουργίας, τότε μετατρέπεται σέ νευρωσική 
άντιδραστική βάση, στήν άρση τής όποίας σκοπεύει ή άναλυτική 
θεραπεία. Ό πολλαπλασιαζόμενος άπό άντίδραση σχηματισμός 
είναι Ινας μόνο άπό τούς μηχανισμούς τής νευρωσικής άντιδρα-
στικής βάσης. 

Δέν Ιχει καί μεγάλη σημασία τό πότε έμφανίζεται ίνας 
παροξυσμός τοΰ νευρωσικοϋ χαρακτήρα. Γεγονός παραμένει 
δτι ή νευρωσική άντιδραστική βάση ύπήρχε στόν χαρακτήρα 
άπό τήν πρώιμη παιδική ήλικία, άπό τή συγκρουσιακή περίοδο 
τοΰ οιδιπόδειου σταδίου. Τό νευρωσικό σύμπτωμα συνήθως 
έμφανίζει ποιοτική συνάφεια μέ τήν νευρωσική άντιδραστική 
βάση του. Μερικά παραδείγματα: ή ψυχαναγκαστική-νευρωσι-
κή ύπερβολική αίσθηση τής τάξης θά μετατραπεί, σέ όρισμένες 
συνθήκες, σέ ψυχαναγκαστική αίσθηση τής τάξης· ό πρωκτικός 
χαρακτήρας θά έμφανίσει δυσκοιλιότητα· ή εύσυνειδησία θά 
γίνει παθολογικό κοκκίνισμα* ή ύστερική ύπερκινητικότητα 
καί φιλαρέσκεια θά μετατραπεί σέ άδυναμία λήψης άποφάσεων* 
ή σεξουαλική άναστολή θά γίνει κολπόσπασμος ή έπιθετικότη-
τά ή ύπερευσυνειδησία θά γίνουν φονικές παρορμήσεις. 

"Ομως, τό νευρωτικό σύμπτωμα δέν έμφανίζει πάντοτε ποιοτι-
κή όμοιογένεια μέ τήν άντιδραστική του βάση. Μερικές φορές 
τό σύμπτωμα άποτελεϊ άμυνα ένάντια στό πλεονάζον άγχος σ' 
Ινα άνώτερο ή κατώτερο λιμπιντικό στάδιο. Έτσι, Ινας ύστερι-
κός χαρακτήρας θά μπορούσε νά έμφανίσει ψυχαναγκαστικά 
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πλυσίματα* Ινας ψυχαναγκαστικός χαρακτήρας πάλι, ύστερικό 
άγχος ή συμπτώματα μετατροπής. Περιττό νά πούμε δτι στήν 
πραγματικότητα οί άσθενεϊς μας άντιπροσωπεύουν μίγματα, 
δπου έπικρατεΐ ή μιά ή ή άλλη μορφή χαρακτήρα. "Ομως, ή 
διάγνωση δέν πρέπει νά τίθεται άνάλογα μέ τά συμπτώματα, 
άλλά σύμφωνα μέ τόν νευρωτικό χαρακτήρα πού άποτελεϊ τή 
βάση τών συμπτωμάτων. Έτσι, άκόμη κι δταν ό άσθενής 
καταφεύγει σέ μας έξαιτίας ένός συμπτώματος μετατροπής, ή 
διάγνωση θά είναι ψυχαναγκαστική νεύρωση, άν ό χαρακτήρας 
έμφανίζει κατά κύριο λόγο ψυχαναγκαστικά νευρωσικά γνωρί-
σματα. 

"Ανασκοπώντας τά άποτελέσματα αύτής τής έρευνας, βλέπου-
με δτι ή διαφορά άνάμεσα στόν γενετήσιο καί τόν νευρωσικό 
χαρακτηρολογικό τύπο πρέπει νά θεωρείται δσο γίνεται πιό 
έλαστική. Μιά καί ή διάκριση βασίζεται σέ ποσοτικά κριτήρια 
(βαθμός άμεσης σεξουαλικής Ικανοποίησης ή βαθμός λιμπιντι-
κής λίμνασης), ή ποικιλία τών πραγματικών χαρακτηρολογικών 
μορφών άνάμεσα στούς δυό κύριους τύπους είναι άνεξάντλητη. 
"Ωστόσο, άπό τήν άποψη τής Ερμηνευτικής της άξίας καί τής 
όπτικής γωνίας πού προσφέρει στήν πρακτική δουλειά, μιά 
τυπολογική διερεύνηση φαίνεται δχι μόνο δικαιολογημένη, 
άλλά κι άπαραίτητη. Μιά καί τό έργο αύτό άντιπροσωπεύει ένα 
πρώτο μόνο βήμα πρός τήν κατεύθυνση μιάς γενετικής θεωρίας 
τών τύπων, δέν Ισχυρίζεται δτι άποδίδει δικαιοσύνη σέ δλα τά 
ζητήματα, πού προκύπτουν άπό μιά «θεωρία τών τύπων». Ό 
σκοπός του έκπληρώνεται γιά τήν ώρα, άν κατορθώσει νά μας 
πείσει δτι ή λιμπιντική θεωρία τοδ Φρόυντ, χωρίς περιορισμούς 
καί μέ συνέπεια όδηγημένη σ' δλα της τά συμπεράσματα καί 
συνέπειες, είναι τό μόνο θεμιτό θεμέλιο τής ψυχαναλυτικής 
χαρακτη ρολογίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΟΒΙΑ 
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

1. ΕΝΑΣ «ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΊΊΚΟΣ» ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

Μέ τή βοήθεια μιάς χαρακτηριστικής περίπτωσης, θά δείξου-
με πώς προκύπτει ή χαρακτηρολογική στάση άπό τίς παιδικές 
έμπειρίες. Στήν παρουσίασή μας θ' άκολουθήσουμε τήν πορεία 
πού όδήγησε άπό τήν άνάλυση τής χαρακτηραντίστασης στή 
γένεσή της μέσα σέ καθορισμένες παιδικές καταστάσεις. 

Ένας άντρας 33 χρονών άρχισε άνάλυση γιατί είχε συζυγικές 
δυσκολίες καί διαταραχές στήν έργασία του. "Υπέφερε άπό 
σοβαρή άδυναμία λήψης άποφάσεων, πού τόν δυσκόλευε στή 
λύση τοϋ συζυγικού προβλήματος μ' όρθολογικό τρόπο καί τόν 
έμπόδιζε στήν έπαγγελματική του σταδιοδρομία. Μέ μεγάλη 
όξυδέρκεια κι έπιδεξιότητα 6 άσθενής στρώθηκε άμέσως στήν 
άναλυτική δουλειά. Μέσα σέ σύντομο χρονικό διάστημα, οί 
συνηθισμένες παθογόνες συγκρούσεις τής οίδιπόδειας σχέσης 
έπέτρεψαν μιά θεωρητική έξήγηση τών συζυγικών του δυσκολι-
ών. Δέ θ' άσχοληθοϋμε μέ τό ύλικό πού δείχνει τήν ταύτιση τής 
συζύγου του μέ τή μητέρα του καί τών άνωτέρων του μέ τόν 
πατέρα του — δσο κι άν είναι ένδιαφέρον, τό ύλικό αύτό δέν 
άποκάλυψε τίποτα τό καινούριο, θ ά περιοριστούμε στή -συμπε-
ριφορά του, στή σχέση τής συμπεριφοράς αύτής μέ τήν παιδική 
σύγκρουση καί στή χαρακτηρολογική άντίσταση κατά τή 
θεραπεία. 
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Ό άσθενής είχε εύχάριστο Εξωτερικό παρουσιαστικό, ήταν 
μέτριος στό άνάστημα, τό ύφος του ήταν έπιφυλακτικό, ήταν 
σοβαρός καί λίγο ύπεροπτικός. Τό μετρημένο, εύγενικό του 
βήμα τραβοΟσε άμέσως τήν προσοχή — χρειάστηκε άρκετή 
ώρα γιά νά περάσει τήν πόρτα καί νά διασχίσει τό δωμάτιο γιά 
νά φτάσει στό ντιβάνι. Ήταν φανερό δτι άπέφευγε — ή έκρυβε 
— κάθε βιασύνη ή Εξαψη. Ή όμιλία του ήταν προσεγμένη στίς 
φράσεις καί στρωτή, άπαλή κι εύγλωττη. Μερικές φορές πέταγε 
Ενα Εμφατικό, κοφτό «Μάλιστα!» άπλώνοντας ταυτόχρονα καί 
τά δυό του χέρια μπροστά καί περνώντας στή συνέχεια τό Ενα 
του χέρι στό μέτωπό του. Στό ντιβάνι ήταν ξαπλωμένος μέ 
σταυρωτά τά πόδια του, σέ πολύ άνετη θέση. Ελάχιστη ή καί 
άνύπαρκτη ήταν ή άλλαγή, πού παρατηρούνταν στήν ήρεμη κι 
έκλεπτυσμένη του στάση άκόμα κι δταν συζητούνταν πολύ 
λεπτά κι όπωσδήποτε ναρκισσιστικά θέματα. "Οταν, μετά 
πολλές μέρες άνάλυσης, Εφτασε νά συζητά τή σχΕση του μέ τήν 
πολυαγαπημένη του μητέρα, όλοφάνερα τόνισε πιό πολύ τήν 
εύγενική του στάση, σέ μιά προσπάθεια κυριάρχησης τής 
Εξαψης πού τόν κυρίευε. Τοΰ είπα δτι δέν ύπήρχε κανείς λόγος 
νά στενοχωριέται καί τόν παρότρυνα νά έκφράζει τά αίσθήματά 
του έλεύθερα — χωρίς δμως καρπούς. Διατήρησε τό άριστοκρα-
τικό του φέρσιμο καί τόν έκλεπτυσμένο τρόπο όμιλίας του. Μιά 
μέρα μάλιστα, πού τά μάτια του γέμισαν δάκρυα κι ή φωνή του 
ήταν όλοφάνερα πνιγμένη, σήκωσε τό μαντήλι του γιά νά 
σκουπίσει τά μάτια του μέ τήν ίδια γεμάτη άξιοπρέπεια 
άταραξία. 

Ήταν ήδη όλοφάνερο: ή συμπεριφορά του, άπ' δπου κι άν 
προερχόταν, τόν προστάτευε άπό τίς βίαιες συγκινήσεις κατά 
τή διάρκεια τής άνάλυσης, τόν προφύλαγε άπό Ενα Ενδεχόμενο 
συναισθηματικό ξέσπασμα. Ό χαρακτήρας του άνέκοπτε τήν 
άνεμπόδιστη άνάπτυξη τής άναλυτικής Εμπειρίας — είχε κιόλας 
μετατραπεί σέ Αντίσταση. 

Λίγο μετά τό καταλάγιασμα τής ταραχής, τόν ρώτησα τί 
Εντύπωση τοΰ είχε κάνει αύτή ή άναλυτική κατάσταση. Μού 
άπάντησε λέγοντας δτι ήταν πολύ ΕνδιαφΕρουσα, άλλά δέν τόν 
έπηρέαζε βαθιά — τά δάκρυα τοΰ είχαν άπλά καί μόνο 
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«ξεφύγει» κι αύτό ήταν κάτι πολύ στενόχωρο. Ή έξήγηση τής 
άναγκαιότητας καί τής χρησιμότητας τών τέτοιου είδους έξάψε-
ων δέν έφερε κανένα άποτέλεσμα. Ή άντίστασή του αΰξήθηκε 
αίσθητά τά λόγια του Εγιναν Επιφανειακά" ή σκέψη του πάλι 
γινόταν όλο καί πιό τονισμένη, δηλαδή πιό εύγενική, πιό 
άτάραχη, πιό έπιφυλακτική. 

Ίσως νά ήταν άσήμαντη σύμπτωση μόνο τό δτι μιά μέρα μού 
ήρθε στό νού γι'αύτή τή συμπεριφορά ό δρος «άριστοκρατική». 
Τού είπα δτι έπαιζε τό ρόλο τοΰ έγγλέζου λόρδου καί δτι οί 
λόγοι γι' αύτό θά μπορούσαν νά άναχθοΰν στήν έφηβική καί 
παιδική του ήλικία. Ή τωρινή άμυντική λειτουργία αύτών τών 
«άριστοκρατικών τρόπων» τοΰ έξηγήθηκε έπίσης μέ σαφήνεια. 
Καί τότε αύτός παρουσίασε τό σημαντικότερο στοιχείο τής 
οίκογενειακής του Ιστορίας: παιδί δντας, δέν είχε ποτέ του 
πιστέψει δτι μπορούσε νά 'ναι ό γιός τοΰ άσήμαντου έβραίου 
έμποράκου πού ήταν ό πατέρας του — άλλά, σκεφτόταν, θά 
Επρεπε νά Εχει Εγγλέζικη καταγωγή. Μικρός δταν ήταν είχε 
άκούσει δτι ή γιαγιά του είχε κάποιο δεσμό μέ Εναν πραγματικό 
άγγλο λόρδο καί πίστευε δτι ή μητέρα του είχε έγγλέζικο α\μα 
στίς φλέβες της. Στά δνειρά του γιά τό μέλλον, κεντρικό ρόλο 
κατείχε ή φαντασίωση δτι κάποια μέρα θά πήγαινε στήν 
'Αγγλία σάν πρεσβευτής. 

Έτσι, λοιπόν, τό «λόρδικο» φέρσιμό του περιείχε τά Εξής 
στοιχεία: 

1. Τήν Ιδέα δτι δέν είχε συγγένεια μέ τόν πατέρα του τόν 
όποιο περιφρονούσε (μίσος γιά τόν πατέρα). 

2. Τήν Ιδέα δτι ήταν γιός μιδς μάνας, πού είχε στίς φλέβες 
της έγγλέζικο αίμα. 

3. Τό Ιδανικό τοϋ έγώ, πού ήταν νά ξεπεράσει τόν περιορι-
σμένο όρίζοντα τοϋ κατώτερου μικροαστικού περιβάλλοντός 
του. 

Ή άποκάλυψη αύτών τών στοιχείων, πού είχαν ένσωματωθεί 
στή στάση του, ήταν σημαντικό πλήγμα γιά τήν αύτοεκτίμησή 
του. 'Ομως, δέν ήταν άκόμη σαφές ποιές ένορμήσεις άποκρού-
ονταν. 
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Καθώς έξερευνούσαμε δλο καί πιό συστηματικά τή συμπερι-
φορά του, βρήκαμε δτι αύτή σχετιζόταν στενά καί μ' Ενα 
δεύτερο γνώρισμα τοΰ χαρακτήρα, τήν τάση του νά χλευάζει 
τούς άλλους καί τήν κακεντρεχή χαρά πού Ενιωθε δταν τούς 
Εβλεπε νά συναντούν άποτυχίες καί καταστροφές. Ή άνάλυση 
αύτοΰ τοΰ γνωρίσματος τοΰ χαρακτήρα ήταν σημαντικά δύσκο-
λη. Τήν περιφρόνηση καί τόν χλευασμό του τά Εξέφραζε μέ 
τρόπο πομπώδη, σάν άπό τό ΰψος κάποιου θρόνου. Ταυτόχρονα, 
δμως, αύτό πρόσφερε Ικανοποίηση καί στίς Εντονες σαδιστικές 
του παρορμήσεις. Βέβαια, είχε ήδη μιλήσει γιά τίς πάμπολλες 
σαδιστικές φαντασιώσεις τής έφηβείας του. "Ομως, είχε μόνο 
μιλήσει γΓ αύτές. Καί μόνο δταν άρχίσαμε νά τίς ξετρυπώνουμε 
στήν τωρινή τους άγκύρωση, στήν τάση του νά γελοιοποιεί, 
μπόρεσε κι άρχισε νά τίς βιώνει. Τό λόρδικο στοιχείο τής 
συμπεριφοράς του ήταν μιά προστασία ένάντια στήν ύπερβολική 
Επέκταση καί μετατροπή τής χλευαστικής του στάσης σέ 
σαδιστική δραστηριότητα. 01 σαδιστικές φαντασιώσεις δέν 
ήταν άπωθημένες — Εβρισκαν Ικανοποίηση στή γελοιοποίηση 
τών άλλων, Ενώ άναχαιτίζονταν άπό τήν άριστοκρατική πόζα. 
Έτσι, ή άλαζονική του φύση ήταν διαρθρωμένη δπως άκριβώς 
κι Ενα σύμπτωμα: χρησίμευε σάν άμυνα Ενάντια καί, ταυτόχρο-
να, σάν Ικανοποίηση γιά μιά Ενστικτική Ενόρμηση. Δέν μπορεί 
νά ύπάρξει άμφιβολία γιά τό δτι γλύτωνε τήν άπώθηση μιδς 
δρισμένης ποσότητας σαδισμού μέ τή βοήθεια αύτής τής 
μορφής Αμυνας, δηλαδή άπορροφώντας τόν σαδισμό μέσα στήν 
άλαζονεία τοΰ χαρακτήρα του. Σέ άλλες συνθήκες, είναι πιθανό 
δτι, στήν θέση τοΰ έλαφροΰ φόβου του γιά τούς κλέφτες, θά 
είχε άναπτυχθεΐ μιά Εντονη φοβία. 

Ή φαντασίωση δτι ήταν Αριστοκράτης πρωτοεμφανίστηκε 
δταν ήταν τεσσΑρων περίπου Ετών. Τήν Απαίτηση γι" αύτοέλεγ-
χο τήν ύλοποίησε λίγο Αργότερα, Από φόβο Απέναντι στόν 
πατέρα του. Γιά νά γίνει αύτό, στή βάση μιδς άντιθετικής 
ταύτισης μέ τόν πατέρα έπιπροστέθηκε μιά ούσιαστική τάση γιά 
Ελεγχο τής έπιθετικότητάς του. Ένώ 6 πατέρας μάλωνε καί 
λογομαχούσε μέ τή μητέρα, στό νοΰ τοδ μικρού άγοριοΰ 
μορφοποιήθηκε τό Ακόλουθο Ιδανικό: «Δέν πρόκειται νΑ γίνω 
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σάν τόν πατέρα μου — θά γίνω τό άκριβώς άντίθετο»1. Αύτό 
άντιστοιχεϊ στή φαντασίωση: «"Αν ήμουν σύζυγος τής μητέρας 
μου, θά τής φερόμουν μέ τελείως διαφορετικό τρόπο, θ ά ήμουν 
εύγενικός μαζί της, δέ θά θύμωνα γιά τά έλαττώματά της». 
Έτσι, αύτή ή άντιθετική ταυτοποίηση άνήκε όργανικά στό 
οίδιπόδειο σύμπλεγμα — Ερωτας γιά τή μητέρα καί μίσος γιά 
τόν πατέρα. 

Οί όνειροπολήσεις κι Ô αύτοέλεγχος, πού συνοδεύονταν άπό 
ζωηρές σαδιστικές φαντασιώσεις, περιλάμβαναν τόν χαρακτήρα 
τοϋ παιδιού πού άντιστοιχοϋσε στήν άριστοκρατική φαντασίωση. 
Κατά τήν έφηβεία του, Εκανε μιά Εντονη, όμοφυλοφιλική 
Επιλογή άντικειμένου, στό πρόσωπο ένός δασκάλου, ή όποία 
κατέληξε σέ ταύτιση. Όμως, αύτός ό δάσκαλος ήταν ή προσω-
ποποίηση τοΰ λόρδου — εύγενικός, άτάραχος, συγκρατημένος, 
άψογα ντυμένος. Ή ταύτιση άρχισε μέ τήν μίμηση τής ένδυμα-
σίας τοϋ δασκάλου. 'Επακολούθησαν άλλες μιμήσεις καί, 
κάπου στήν ήλικία τών δεκατεσσάρων έτών, ό χαρακτήρας, 
δπως φάνηκε κατά τήν άνάλυση, είχε όλοκληρωθεϊ. Ή φαντασί-
ωση δτι είναι άριστοκράτης είχε μεταγραφεί σέ δλο του τό 
φέρσιμο. 

'Υπήρχε μάλιστα καί κάποιος είδικός λόγος πού ή ύλοποίη-
ση τής φαντασίωσης στό φέρσιμο Εγινε σ' αύτή τήν ήλικία. Ό 
άσθενής δΕν είχε ποτέ του αύνανιστεί συνειδητά στή διάρκεια 
τής ένήβωσής του. Τό άγχος τοΰ εύνουχισμοΰ, πού Εκφραζόταν 
σέ διάφορους ύποχονδριακούς φόβους, έκλογικεύτηκε: «Ένας 
εύγενής δέν κάνει τέτοια πράγματα». Μέ λίγα λόγια, τό 
«άριστοκρατικό» στοιχείο χρησίμευε καί σάν άμυνα ένάντια 
στήν τάση γιά αύνανισμό. 

Σά λόρδος, Ενιωθε δτι ήταν άνώτερος άπό τούς άλλους καί δτι 
είχε τό δικαίωμα νά περιφρονεί τούς πάντες. Κατά τήν άνάλυ-
ση, δμως, γρήγορα άναγκάστηκε νά συνειδητοποιήσει δτι ή 
περιφρόνησή του ήταν ή Επιφανειακή άναπλήρωση γιά Ενα 
αίσθημα κατωτερότητας πού πήγαζε άπό τήν κατώτερη μικροα-

1. Βλέπε Ακόμη τΙς Ερευνές μου πάνω σιΐς άτυπες ταυτίσεις στό έργο μου Der 
Triebhafte Charakter, Διεθνείς Ψυχαναλυτικές "Εκδόσεις, 1925. 
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στική του καταγωγή. "Ομως, σ* ίνα βαθύτερο έπίπεδο, ή 
περιφρόνηση ήταν ύποκατάστατο όμοφυλοφιλικών σχέσεων. 
Περιφρονούσε Ιδιαίτερα τούς Ανδρες έκείνους πού τού Αρεσαν 
καί δέν πρόσεχε διόλου τούς Αλλους (περιφρόνηση = σαδισμός 
= όμοφυλοφιλική έρωτοτροπία). Τό νΑ 'ναι ΑριστοκρΑτης 
έμπεριεΐχε τήν Αντίθεση ΑνΑμεσα στό σαδισμό καί τήν όμοφυ-
λοφιλία, Από τή μιΑ, καί τόν εύγενικό αύτοέλεγχο, Από τήν 
Αλλη. 

ΚατΑ τήν Ανάλυση, ή λόρδικη πόζα του Εντεινόταν κάθε 
φορά πού πραγματοποιούνταν μιά νέα διείσδυση στό άσυνείδη-
τό του. Μέ τό πέρασμα δμως τοϋ χρόνου, αύτές οί άμυντικές 
άντιδράσεις Αποδυναμώνονταν μέ τόν Ίδιο τρόπο πού καί ή 
φύση του στήν καθημερινή ζωή γινόταν ήπιότερη, χωρίς 
ώστόσο νά έξαλείφεται ό βασικός του χαρακτήρας. 

Ή άνάλυση τοΰ φερσίματός του όδήγησε άμεσα στήν 
άνακάλυψη τών κεντρικών συγκρούσεων τής παιδικής κι έφηβι-
κής του ήλικίας. Μ' αύτό τόν τρόπο, οί παθογόνες θέσεις του 
πλήττονταν άπό δυό πλευρές: 1) μέσα άπ" τούς συνειρμούς, τά 
δνειρά του καί τό Αλλο ύλικό πού παρουσίαζε — πού συνοδεύ-
ονταν Από μικρή συναισθηματική φόρτιση — καί 2) μέσα Απ* 
τόν χαρακτήρα του, τήν Αριστοκρατική του πόζα, δπου ήταν 
δεσμευμένα τά έπιθετικά του συναισθήματα. 

2. ΞΕΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΟΒΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ 

Σημαντικές ποσότητες γενετήσιου άγχους ήταν δεσμευμένες 
στή λόρδικη πόζα. Ή Ιστορία αύτής τής δέσμευσης άποκάλυψε 
μιά παιδική φοβία, γιά τήν όποία έλάχιστα ήταν γνωστά. Ά π ό 
τά τρία μέχρι τά έξι περίπου χρόνια πού ό άσθενής ύπέφερε άπό 
Εντονη ποντικοφοβία. Σέ σχέση μέ τό περιεχόμενό της, αύτό 
πού μάς ένδιαφέρει είναι μόνο τό δτι ή θηλυκή του στάση 
άπέναντι στόν πατέρα άπειλοΰσε τό κεντρικό στοιχείο αύτής 
τής φοβίας, δηλαδή μιά άντίδραση στό άγχος εύνουχισμοΰ, πού 
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άντιστοιχοΰσε σέ παλινδρόμηση σέ προηγούμενα στάδια τής 
ψυχοσεξουαλικής άνάπτυξης. Αύτό συνδεόταν μέ τό τυπικό 
άγχος τού αύνανισμοϋ. "Οσο περισσότερο ή φαντασίωση δτι 
ήταν λόρδος μετατρεπόταν σέ πραγματική πόζα, τόσο ή φοβία 
τοΰ παιδιοΰ Εξασθενούσε. Κι δταν μεγάλωσε, τό μόνο πού είχε 
ήταν πιά Ινας μικρός φόβος κι άνησυχία πρίν πάει γιά ύπνο. 
Στή διάρκεια τής άναλυτικής έπεξεργασίας αύτής τής πόζας, ή 
ποντικοφοβία καί τό άγχος εύνουχισμοΰ ξαναφάνηκαν μέ 
μορφή συναισθήματος. Προφανώς, Ινα μέρος τής λίμπιντο ή 
τού άγχους τής παιδικής φοβίας είχε άπορροφηθεΐ άπό τή 
χαρακτηρολογική αύτή στάση. 

Μας είναι βέβαια γνωστός ό μετασχηματισμός τών παιδικών 
άπαιτήσεων καί τού παιδικού άγχους σέ γνωρίσματα τοΰ 
χαρακτήρα. Μιά είδική περίπτωση αύτοΰ τού είδους μετασχη-
ματισμού είναι ή άντικατάσταση μιας φοβίας άπό Ινα όρισμένο 
είδος θωράκισης ένάντια στόν έξωτερικό κόσμο κι ένάντια στό 
άγχος — θωράκιση πού ύπαγορεύεται άπό τή δομή τοΰ ένστι-
κτου. Στήν περίπτωσή μας, τό εύγενικό φέρσιμο τοΰ άσθενή 
δέσμευε τό παιδικό άγχος. 

Μιά άλλη τυπική περίπτωση είναι ή άπορρόφηση μιας 
παιδικής φοβίας, ή κι άπλούστερων άκόμη έκδηλώσεων τοΰ 
άγχους εύνουχισμοΰ, άπό Ιναν παθητικό-θηλυκό χαρακτήρα, 
πού έξωτερικά μπορεί νά έμφανίζεται π.χ. σάν ύπερβολική, 
στερεότυπη εύγένεια. Ή άκόλουθη περίπτωση είναι Ινα άκόμη 
δείγμα μετασχηματισμού μιας φοβίας σέ μιά χαρακτηρολογική 
στάση. 

'Εκτός άπ' τά συμπτώματά του, ένας ψυχαναγκαστικός άσθε-
νής χαρακτηριζόταν κι άπό τό όλοκληρωτικό συναισθηματικό 
μπλοκάρισμά του. Σάν νά 'ταν κάποια ζωντανή μηχανή, ήταν 
άπρόσιτος τόσο στήν εύχαρίστηση, δσο καί στή δυσαρέσκεια. 
Κατά τήν άνάλυση, τό συναισθηματικό μπλοκάρισμα άποκαλύ-
φθηκε.δτι ήταν θωράκιση ένάντια στόν έντονο σαδισμό. Είναι 
άλήθεια δτι καί σάν ένήλικος είχε σαδιστικές φαντασιώσεις, 
άλλά αύτές ήταν άσαφείς καί άδύναμες. "Ενα έξίσου Ιντονο 
άγχος εύνουχισμοΰ ξεχώριζε σάν τό κίνητρο τής θωράκισης, 
άλλά δέν έκδηλωνόταν μέ κανέναν άλλο τρόπο. Ή άνάλυση 
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κατόρθωσε ν' άναγάγει τό συναισθηματικό μπλοκάρισμα πίσω 
στίς πηγές του καί στή μέρα τής πρώτης του έμφάνισης. 

Ό άσθενής ύπέφερε άκόμη κι άπό τή συνηθισμένη παιδική 
φοβία — στήν περίπτωση αύτή, άπέναντι στά άλογα καί τά 
φίδια. Μέχρι τά έξι του χρόνια, σχεδόν κάθε βράδυ παρουσίαζε 
δνειρα καί pavor nocturnus [νυχτερινό φόβο — Σ.τ.Μ.]. Συχνά 
έβλεπε όνειρα, πού συνοδεύονταν άπό έντονότατο άγχος, δτι 
ένα άλογο τοΰ έκοβε μέ μιά δαγκωματιά ένα δάχτυλο (αύνανι-
σμός = άγχος = εύνουχισμός). Μιά μέρα άποφάσισε δτι δέ θά 
φοβόταν πιά (θά ξαναμελετήσουμε αύτή τήν περίεργη άπόφαση)· 
καί τό έπόμενο όνειρο μ' άλογο πού δάγκωνε καί τοϋ ' κοβε ένα 
δάχτυλο ήταν τελείως άπαλλαγμένο άπό άγχος. 

Ταυτόχρονα άναπτύχθηκε τό συναισθηματικό μπλοκάρισμα. Αύτό 
άντικατέστησε τή φοβία. Καί μόνο στήν μετεφηβική περίοδο 
ξαναεμφανίστηκαν μερικές φορές τέτοια άγχώδη δνειρα. 

"Ας ξαναγυρίσουμε τώρα στήν περίεργη άπόφασή του νά μή 
φοβάται πιά. Δέν μπορέσαμε ν* άποσαφηνίσουμε δλότελα τή 
δυναμική της διαδικασία. 'Αρκεί έδώ νά πούμε δτι δλη του ή 
ζωή στηριζόταν σχεδόν άποκλειστικά σέ παρόμοιες άποφάσεις. 
Δέν ήταν σέ θέση νά πετύχει τίποτε δίχως μιά είδική άπόφαση. 
Τό πρωκτικό του πείσμα καί ή έξαιρετικά αυστηρή έντολή νά 
έλέγχει τόν έαυτό του τήν όποία τοΰ είχαν δώσει οί γονείς του, 
άποτελοΰσαν τή βάση τής άποφασιστικότητάς του. Ή προσω-
πική άκαμπτη έμμονή άποτελοϋσε καί τήν ένεργειακή βάση τοΰ 
συναισθηματικού μπλοκαρίσματος πού, άνάμεσα σέ άλλα, άπο-
τελοϋσε ένα είδος καθολικής στάσης τύπου Götz von Berlichin-
gen άπέναντι στόν έξωτερικό κόσμο στό σύνολό του2. Μόνο 
μετά έξάμηνη άνάλυση μπορέσαμε νά έξακριβώσουμε τό έξής: 
κάθε φορά, πρίν νά χτυπήσει τό κουδούνι τοΰ διαμερίσματός 
μου, ό άσθενής πέρναγε τρεις φορές τό χέρι του άπ' τόν καβάλο 
τοΰ παντελονιού του καί έλεγε τρεϊς φορές τή φράση τοΰ Götz, 
σάν Ινα είδος φυλαχτοΰ ένάντια στήν άνάλυση. Τό συναισθη-

2. Götz von Berlichingen, Εργο τοΟ Γκαίτε σχετικά μέ τούς πολέμους τών 
χωρικών στή Γερμανία γύρω στό 1500. Ό Götz, Ιππότης, ήταν ξακουστός γιά 
τή φράση του: «Μπορείς νά φιλήσεις τόν κώλο μου». — Σημείωση τοΟ 'Εκδότη 
τής άγγλικής Εκδοσης. 
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ματικό του μπλοκάρισμα δέ θά μποροΟσε νά βρει πιό Εντυπωσι-
ακή Εκφραση. 

Έτσι, τό πρωκτικό του πείσμα καί ή άντίδρασή του Ενάντια 
στό σαδισμό ήταν οί δυό κυριότερες συνιστώσες πού είχαν 
Εντειχιστεϊ μΕσα στό συναισθηματικό μπλοκάρισμα. Εκτός άπ' 
τήν σαδιστική του Ενέργεια καί τό Ισχυρό παιδικό του άγχος 
(λιμναστικό άγχος σύν άγχος εύνουχισμοΰ) καταναλωνόταν σ' 
αύτή τή θωράκιση. Μόνο μετά τή θεραπευτική Επεξεργασία 
αύτοΰ τοΰ τείχους — μιάς συσσωμάτωσης άπ' τίς πιό ποικίλες 
άπωθήσεις καί άπό άντίδραση σχηματισμούς — μπορέσαμε νά 
φτάσουμε στίς Εντονες γενετήσιες αίμομικτικΕς του Επιθυμίες. 

'Ενώ ή Εμφάνιση μιας φοβίας είναι Ενδειξη δτι τό Εγώ ήταν 
πολύ άδύναμο γιά νά κατανικήσει δρισμένες λιμπιντικές παρορ-
μήσεις, ή Εμφάνιση Ενός γνωρίσματος τοΰ χαρακτήρα ή μιάς 
τυπικής στάσης στή θέση μιάς φοβίας, άποτελεϊ ένίσχυση τής 
διαμόρφωσης τοΰ έγώ, μέ τή μορφή μιας χρόνιας θωράκισης 
ένάντια στό id καί τόν έξωτερικό κόσμο. Μιά φοβία άντιστοιχεϊ 
σ' Ενα ρήγμα στήν προσωπικότητα* ή διαμόρφωση Ενός γνωρί-
σματος τοΰ χαρακτήρα, άντίθετα, άντιστοιχεϊ σΕ σταθεροποίη-
ση τής προσωπικότητας. Τό τελευταίο είναι ή συνθετική 
άντίδραση τοΰ Εγώ σέ μιά σύγκρουση μέσα στήν προσωπικότη-
τα, πού δέν μπορεί νά γίνει άλλο άνεκτή. 

Παρά τή διάσταση άνάμεσα στή φοβία καί τή χαρακτηρολο-
γική διαμόρφωση πού έπακολουθεΐ, ή βασική τάση τής φοβίας 
διατηρείται στό γνώρισμα τοΰ χαρακτήρα. Ή πόζα εύγενή τοΰ 
«άριστοκράτη» μας, τό συναισθηματικό μπλοκάρισμα τοΰ ψυ-
χαναγκαστικοΰ χαρακτήρα, ή εύγένεια τοΰ παθητικοΰ-θηλυκοΰ 
χαρακτήρα δέν είναι βέβαια τίποτε άλλο παρά στάσεις άποφυγής, 
δπως άκριβώς καί ή φοβία πού είχε προηγηθεί. 

Μέσα άπ' τό χαρακτήρα, Επομένως, τό έγώ κερδίζει κάποια 
Ισχυροποίηση. Ταυτόχρονα, δμως, καί σά συνέπεια άκριβώς 
αύτοΰ τοΰ γεγονότος, ή Ικανότητα τοΰ έγώ γιά δράση καί ή 
έλευθερία κινήσεων πού διαθέτει κουτσουρεύονται. Κι δσο 
περισσότερο ή θωράκιση διαταράσσει τήν Ικανότητα βίωσης 
τής σεξουαλικής έμπειρίας, τόσο πιό πολύ ή δομή τοΰ έγώ 
προσεγγίζει τόν νευρωσικό τύπο καί τόσο αύξάνουν οί πιθανό-
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τητες μελλοντικής του κατάρρευσης3. 
Στήν περίπτωση κατοπινής νευρωσικής άσθένειας, ή παλιά 

φοβία άναδύεται ξανά στήν έπιφάνεια στό μέτρο πού ή προη-
γούμενη άπορροφησή της άπό τό χαρακτήρα άποδείχνεται 
άνεπαρκής κι άνίκανη νά κατανικήσει τίς καταπνιγόμενες 
λιμπιντικές διεγέρσεις καί τό λιμναστικό άγχος. Μπορούμε, 
λοιπόν, νά διακρίνουμε τίς άκόλουθες φάσεις στήν πορεία μιάς 
τυπικής νευρωσικής νόσου: 

1. Παιδική σύγκρουση άνάμεσα στή λιμπιντική παρόρμηση 
καί τή ματαίωση. 

2. "Επίλυση τής σύγκρουσης αύτής μέ τήν άπώθηση τής 
παρόρμησης (ένδυνάμωση τοΰ έγώ). 

3. 'Ανάδυση τοΰ άπωθημένου, δηλαδή φοβία (άποδυνάμωση 
τοΰ έγώ). 

4. Κατανίκηση τής φοβίας μέ τή διαμόρφωση ένός νευρωσι-
κοΰ γνωρίσματος τοΰ χαρακτήρα (ένδυνάμωση τοΰ έγώ). 

5. 'Εφηβική σύγκρουση (ή τό ποσοτικό της Ισοδύναμο): 
άνεπάρκεια τής θωράκισης τοΰ χαρακτήρα. 

6. 'Επανεμφάνιση τής παλιάς φοβίας ή άνάπτυξη κάποιου 
συμπτωματικού Ισοδύναμου. 

7. Νέα προσπάθεια τού 'Εγώ νά κατανικήσει τή φοβία μέ 
άπορρόφηση τοΰ άγχους άπ' τό χαρακτήρα. 

'Ανάμεσα στούς ένήλικους άσθενεϊς, πού προσφεύγουν σ* 
έμάς γι' άναλυτική θεραπεία, μπορούμε νά διακρίνουμε δύο 
τύπους: αύτούς πού βρίσκονται στή φάση τής κατάρρευσης 
(φάση 6), στούς όποιους ή παλιά νεύρωση μέ τή μορφή 
συμπτώματος αύξάνει τήν νευρωσική άντιδραστική βάση (έπα-
νεμφάνιση φοβίας, κλπ.) — κι αύτούς πού ήδη βρίσκονται στή 
φάση τής άνασυγκρότησης (φάση 7), πού τό έγώ τους δηλαδή 
έχει ήδη άρχίσει νά ένσωματώνει μ' έπιτυχία τά συμπτώματα. 
Π.χ., ή περιγεγραμμένη άγωνιώδης ψυχαναγκαστική αίσθηση 
τής τάξης χάνει ένα μέρος άπ' τήν όξύτητά της· τό έγώ σά 
σύνολο βρίσκει όρισμένες τελετουργίες, πού είναι τόσο διάχυτες 

3. Βλέπε: Κεφ. VIII, « Ό γενετήσιος χαρακτήρας κι ô νευρωσικός χαρακτή-
ρας». 
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στήν καθημερινή ρουτίνα ώστε άποκαλύπτουν τόν ψυχαναγκα-
στικό τους χαρακτήρα μόνο στόν είδικά έκπαιδευμένο παρατη-
ρητή. "Ετσι παρουσιάζεται μιά ψευδής είκόνα αύτόματης ίασης, 
άλλά ή διάχυση κι Ισοπέδωση τών συμπτωμάτων διαταράσσει 
τήν Ικανότητα τοΰ έγώ γιά δράση τό ίδιο έντονα δσο καί τό 
περιγεγραμμένο σύμπτωμα. Ό άσθενής, συνεπώς, θέλει νά 
θεραπευτεί όχι άπό Ινα έπώδυνο σύμπτωμα, άλλά άπό μιά 
γενική διαταραχή στήν έργασία του, άπό έλλειψη εύχαρίστη-
σης στή ζωή του, κλπ. Ένας άδυσώπητος άγώνας διεξάγεται 
άνάμεσα στό έγώ καί τά νευρωσικά του συμπτώματα, άνάμεσα 
στή διαμόρφωση καί τήν ένσωμάτωση τών συμπτωμάτων. "Ομως, 
κάθε ένσωμάτωση ένός συμπτώματος συνοδεύεται άπό μιά χαρα-
κτηρολογική μεταβολή τοΰ έγώ. Οί κατοπινές αύτές ένσωματώ-
σεις τών συμπτωμάτων στό έγώ είναι άπλά καί μόνο άντανακλά-
σεις τών άρχικών μειζόνων διαδικασιών μέ τίς όποϊες ή παιδική 
φοβία μετατράπηκε, μερικά ή όλικά, σέ χαρακτηροδομή. 

Μιλάμε έδώ γιά τή φοβία, γιατί άποτελεϊ τήν πιό ένδιαφέρου-
σα καί, μέ όρους λιμπιντικής οικονομίας, τήν πιό σημαντική 
έκδήλωση μιάς διαταραχής τής προσωπικής ένότητας. Όμως, 
οί διαδικασίες πού περιγράψαμε παραπάνω μπορούν νά λειτουρ-
γήσουν σέ κάθε περίπτωση άγχους πού έμφανίζεται στήν 
πρώιμη παιδική ήλικία. Έτσι, π.χ., ό όρθολογικός κι όλότελα 
δικαιολογημένος φόβος ένός παιδιού άπέναντι στό βίαιο πατέρα 
του μπορεί νά όδηγήσει σέ χρόνιες μεταβολές οί όποϊες 
παίρνουν τή θέση τοΰ φόβου — π.χ. πείσμα καί σκληρότητα 
τοΰ χαρακτήρα, κλπ. 

Μιά καί οί έμπειρίες παιδικού άγχους καί άλλων συγκρουσια-
κών καταστάσεων τοΰ οίδιπόδειου συμπλέγματος (ή φοβία είναι 
μόνο μία άπ' τίς είδικές περιπτώσεις πού ξεχωρίσαμε έδώ) 
μπορεί νά καθορίσουν τή χαρακτηροδομή, ή παιδική έμπειρία ή 
ψυχική κατάσταση διατηρείται, σά νά λέμε, μέ δυό διαφορετι-
κούς τρόπους: σάν περιεχόμενο, σάν άσυνείδητες Ιδέες — καί 
σάν μορφή, σά χαρακτηρολογικές στάσεις τοΰ έγώ. Τό άκόλουθο 
κλινικό παράδειγμα είναι μιά άπεικόνιση αυτού τοΰ πράγματος. 

Ένας ναρκισσιστικός-μαζοχιστικός ύποχονδριακός άσθενής 
χαρακτηριζόταν άπό τά έντονα, Ερεθισμένα καί γεμάτα ταραχή 
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παράπονά του σχετικά μέ τήν αυστηρότητα πού είχε δείξει ό 
πατέρας του. Τό ύλικό πού παρήγαγε στή διάρκεια μηνών 
θεραπείας μπορεί νά συνοψιστεί στή φράση: «Κοιτάξτε μόνο τί 
ύπέφερα στά χέρια τοΰ πατέρα μου — μέ κατέστρεψε, μ' Εκανε 
άνίκανο νά ζώ». Άκόμη καί πρίν νά προσφύγει σέ μένα, οί 
παιδικές πατρικές συγκρούσεις του είχαν ύποβληθεί σέ διεξοδι-
κή έπεξεργασία άπό Ενα συνάδελφο στή διάρκεια Ενάμιση 
χρόνου άνάλυσης. Παρόλα αύτά, δύσκολα φαινόταν κάποια 
άλλαγή στήν συμπεριφορά του καί τά συμπτώματά του. 

Μιά μέρα πρόσεξα μιά πλευρά τής συμπεριφοράς του κατά 
τήν άνάλυση. Οί κινήσεις του ήταν νωθρές καί γύρω άπ' τό 
στόμα του ύπήρχαν σημάδια κούρασης. Ή όμιλία του, πολύ 
δύσκολο νά περιγραφεί, ήταν μονότονη καί μουντή. Τελικά 
μάντεψα τή σημασία τοΰ τόνου τής φωνής του. Μίλαγε μ' Ενα 
τόνο άγωνιώδη, σάν νά ψυχομαχοΰσε. Ανακάλυψα δτι καί σέ 
μερικές καταστάσεις Εξω άπ' τήν άνάλυση Επεφτε σ* αύτόν τόν 
ίδιο άσυνείόητα τιθέμενο σέ λειτουργία λήθαργο. Τό νόημα τής 
όμιλίας του μ' αύτό τόν τρόπο ήταν κι αύτό: «Κοιτάξτε πώς μ' 
Εκανε ό πατέρας μου, πώς μέ βασάνισε. Μέ κατέστρεψε, μ' 
Εκανε άνίκανο νά ζώ.» "Ολο του τό φΕρσιμο ήταν μιά βαριά 
Επιτίμηση. 

Ή Ερμηνεία μου γιά τόν «Ετοιμοθάνατο», παραπονιάρικο, 
Επιτιμητικό τρόπο όμιλίας του είχε Ενα άπροσδόκητο άποτέλε-
σμα. Λές καί μέ τήν έπίλυση αύτού τοΰ τελευταίου μορφικού 
σημείου προσκόλλησης στόν πατέρα, δλες οί προηγούμενες 
Ερμηνείες τοΰ περιεχόμενου άρχισαν νά φέρνουν άποτέλεσμα. 
Συμπέρασμα δτι, γιά δσο διάστημα ό τρόπος όμιλίας του δέν 
είχε άποκαλύψει τήν άσυνείδητη σημασία του, Ενα μεγάλο 
μΕρος άπ' τά συναισθήματα τής σχέσης του μέ τόν πατέρα του 
ήταν δεσμευμένα σ' αύτόν — καί γι" αύτό, τά άποκαλυπτόμενα 
περιεχόμενα αύτής τής σχέσης, παρά τό δτι είχαν γίνει συνει-
δητά, δέν ήταν άρκετά φορτισμένα ώστε νά έπιφέρουν θεραπευ-
τικά άποτελέσματα. 

Προφανώς, λοιπόν, τό ίδιο στοιχείο τής άσυνείδητης, παιδι-
κής δομής διατηρείται καί έκδηλώνεται μέ δυό τρόπους: στό τί 
κάνει, λέει καί σκέφτεται τό άτομο — καί στόν τρόπο μέ τόν 
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όποιο ένεργεϊ. Είναι άξιοσημείωτο δτι ή άνάλυση τοϋ «τί», 
παρά τήν ένότητα περιεχομένου καί μορφής, άφήνει τό «πώς» 
άνέπαφο* δτι αύτό τό «πώς» άποδείχνεται δτι άποτελεΐ τήν 
κρυμμένη πλευρά τών Ιδιων ψυχικών περιεχομένων, πού ήδη 
είχαν έμφανιστεΐ στό «τί»· καί, τέλος, δτι ή άνάλυση τοΰ «πώς» 
έχει Ιδιαίτερη σημασία γιά τήν άπελευθέρωση τών συναισθημά-
των. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

1. Ο ΥΣΤΕΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

Κατά τή διερεύνηση τών διαφόρων χαρακτηρολογικών τύ-
πων, είχαμε σάν άφετηρία μας τήν παραδοχή δτι κάθε μορφή 
χαρακτήρα, σέ σχέση μέ τή βασική της λειτουργία, άντιπροσω-
πεύει μιά θωράκιση ένάντια στά έρεθίσματα τοΰ έξωτερικοΰ 
κόσμου καί τίς άπωθημένες έσωτερικές ένορμήσεις. Όμως, ή 
έξωτερική μορφή αύτής τής θωράκισης είναι πάντοτε Ιστορικά 
καθορισμένη. Προσπαθήσαμε νά άναφέρουμε μερικές συνθήκες 
πού καθορίζουν διάφορους τύπους χαρακτήρα. Ισως ή πιό 
σημαντική άπ' αύτές, έκτός άπό τό χαρακτήρα τοΰ προσώπου 
πού είναι κύρια ύπεύθυνο γιά τήν άνατροφή τοΰ παιδιού, είναι 
τό στάδιο άνάπτυξης κατά τό όποιο ή ένστικτική συσκευή 
δοκιμάζει τήν πιό καίρια ματαίωση. Πρέπει πάντοτε νά ύπάρ-
χουν καθορισμένες σχέσεις άνάμεσα στήν έξωτερική έμφάνιση 
τοΰ χαρακτήρα, τόν έσωτερικό του μηχανισμό καί τήν είδοποιό 
Ιστορία τής γένεσής του. 

Ό ύστερικός χαρακτήρας, δσο περίπλοκα κι άν είναι τά 
παθολογικά συμπτώματα κι άντιδράσεις πού άντιστοιχοΰν σ' 
αύτόν, άντιπροσωπεύει τόν πιό άπλό, τόν πιό διάφανο τύπο 
χαρακτηροθωράκισης. "Αν παραβλέψουμε τίς διαφορές πού 
ύπάρχουν στά πλαίσια τοΰ τύπου αύτοΰ, άν συνοψίσουμε δ,τι 
είναι κοινό σ' δλες τίς περιπτώσεις, τότε βρίσκουμε δτι τό πιό 
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Εκδηλο χαρακτηριστικό κα( τών Αρσενικών καί τών θηλυκών 
Αντιπροσώπων αύτοϋ τοϋ τύπου είναι μιΑ πιεστική σεξουαλική 
στάση. Αύτή συνδυΑζεται μ* Ενα είδος φυσικής κινητικότητας ή 
όποία παρουσιάζει Εκδηλες σεξουαλικές Αποχρώσεις — πράγμα 
πού Εξηγεί τό δτι ή σύνδεση ΑνΑμεσα στή γυναικεία ύστερία 
καί τήν σεξουαλικότητα Αναγνωρίστηκε πολύ νωρίς. Ή συγκα-
λυμμένη ή έκδηλη φιλαρΕσκεια στό βΑδισμα, τό βλέμμα ή τήν 
όμιλία προδίδει πάντοτε, Ιδιαίτερα στίς γυναίκες, τόν ύστερικό 
τύπο χαρακτήρα. Στήν περίπτωση τών άνδρών, ή μαλθακότητα 
καί ή ύπερβολική εύγένεια συνοδεύεται άπό θηλυκή Εκφραση 
τοΰ προσώπου καί θηλυκά φερσίματα. Λεπτομερειακή περιγρα-
φή μιας τέτοιας περίπτωσης κάναμε στό Κεφάλαιο IV. 

Αύτά τά χαρακτηριστικά έμφανίζονται συνοδευόμενα άπό 
λίγο ή πολύ εύδιάκριτο Αγχος, τό όποιο έμφανίζεται Ιδιαίτερα 
Εντονο δταν ό σκοπός στόν όποϊο Αποβλέπει ή σεξουαλική 
συμπεριφορΑ βρίσκεται κοντΑ στήν έπίτευξή του. Τή στιγμή 
έκείνη, ό ύστερικός χαρακτήρας πΑντοτε όπισθοχωρεϊ ή υίοθε-
τεϊ μιά παθητική, δειλή στάση. "Υπάρχει καί κάποια ποσοτική 
συσχέτιση άνάμεσα στήν ύστερική φιλαρέσκεια καί τήν παθη-
τικότητα πού τήν άκολουθεί. Κατά τή σεξουαλική έμπειρία, 
ώστόσο, υπάρχει κι Αλλη μιΑ παραλλαγή: φαινομενικές έπιδεί-
ξεις διέγερσης κατά τήν σεξουαλική πράξη χωρίς άντίστοιχη 
Ικανοποίηση. Ή άνάλυση άποκαλύπτει δτι αύτές οί ψευδοπαθι-
ασμένες Επιδείξεις είναι Εκφραση Εντονου άγχους, τό όποίο 
ξεπερνιέται μέ τέτοια δραστηριότητα. 

Ή Εκφραση τοϋ προσώπου καί τό βΑδισμα τοϋ ύστερικού 
χαρακτήρα δέν είναι ποτέ σοβαρά καί βαριά, δπως στόν 
ψυχαναγκαστικό χαρακτήρα — καί ποτέ άλαζονικά καί γεμάτα 
αύτοπεποίθηση δπως στό φαλλικό-ναρκισσιστικό χαρακτήρα. 
Οί κινήσεις τοΰ τυπικοϋ πρότυπου Εχουν Ενα χαρακτήρα 
εύπλαστο (νά μήν συγχέεται μέ τόν Ελαστικό), είναι εύλύγιστες 
καί σεξουαλικά προκλητικές. Τό δτι ό ύστερικός χαρακτήρας 
εύκολα έρεθίζεται μπορούμε νά τό συμπεράνουμε άπ' όλόκληρο 
τό παρουσιαστικό του. Ή Εμφάνιση τοϋ ψυχαναγκαστικοϋ 
χαρακτήρα, άντίθετα, ύποδηλώνει «μάζεμα», περιορισμό. 

Ένώ ή δειλία καί τό άγχος μαζί μέ τήν κοκεταρία καί τή 
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φυσική κινητικότητα είναι Εκδηλα σ' δλη τή συμπεριφορά Ενός 
ύστερικοΰ χαρακτήρα, τά ύπόλοιπα είδοποιά ύστερικά γνωρί-
σματα τοΰ χαρακτήρα συγκαλύπτονται. Άνάμεσα σ' αύτά 
βρίσκουμε τήν άστάθεια στίς άντδιδράσεις, δηλαδή τήν τάση 
άπρόσμενης κι άκούσιας άλλαγής τών στάσεων καί μιά Εντονη 
Επιδεκτικότητα στήν ύποβολή, ή όποία δέν Εμφανίζεται ποτέ 
μόνη της, άλλά συνταιριάζεται μέ μιά έντονη τάση γιά άτιδρά-
σεις άπογοήτευσης. Ένας ύστερικός χαρακτήρας, σ' άντιδια-
στολή μ' Εναν ψυχαναγκαστικό χαρακτήρα, μπορεί νά πεισθεί 
εύκολα καί γιά τά πιό άπίθανα πράγματα. Μέ τήν ίδια ευκολία, 
όμως, παρατάει τίς πεποιθήσεις του δταν κάποιες άλλες, τό Ιδιο 
εύκολα άποχτημένες, τίς άντικαθιστοΰν. Έτσι, μιά στάση 
εύπείθειας συνήθως άκολουθεΐται άπ' τό άντίθετό της, γρήγορη 
άποδοκιμασία κι άβάσιμη ύποτίμηση καί περιφρόνηση. Ή 
τρωτότητα τοΰ ύστερικοΰ χαρακτήρα στήν ύποβολή έξηγεϊ τήν 
έπιδεκτικότητά του στήν παθητική ύπνωση, άπ' τή μιά, καί τή 
ροπή του σέ φανταστικές Ιδέες, άπ' τήν άλλη. Αύτό συνδέεται 
μέ τήν έξαιρετική του Ικανότητα γιά σεξουαλική προσήλωση 
παιδικής φύσης. Ή ζωηρή φαντασία εύκολα μπορεί νά όδηγή-
σει σέ ψευδολογία — δηλαδή φαντασιωμένες έμπειρίες άνακα-
λοΰνται καί γίνονται άντιληπτές σάν πραγματικές έμπειρίες. 

"Αν καί Ισχύει τό δτι πολλά ύστερικά χαρακτηριστικά 
Εκφράζονται στή φυσική συμπεριφορά, υπάρχει άκόμη καί μιά 
Ισχυρή τάση Ενσωμάτωσης ψυχικών συγκρούσεων σέ σωματικά 
συμπτώματα. Αύτό Εξηγείται εύκολα άν λάβουμε ύπόψη μας τή 
λιμπιντική δομή. 

Ό ύστερικός χαρακτήρας καθορίζεται είδικά άπό καθήλωση 
στό γενετήσιο στάδιο τής παιδικής άνάπτυξης, μέ τήν αίμομι-
κτική του προσήλωση. 'Απ' αύτή τήν καθήλωση προκύπτει ή 
έντονη σεξουαλική του έπιθετικότητα καθώς καί τό άγχος του. 
Οί γενετήσιες αιμομικτικές Ιδέες είναι φυσικά άπώθημένες, 
άλλά έπενδυμένες μέ δλη τήν κάθεξή τους — δέν έχουν 
άντικατασταθεϊ, δπως στήν περίπτωση τοΰ ψυχαναγκαστικοΰ 
χαρακτήρα, άπό προγενετήσιες παρορμήσεις. Στό μέτρο πού 
προγενετήσιες — σωματικές, πρωκτικές καί ούρηθρικές — 
παρορμήσεις άποτελοΰν Ενα μέρος τοΰ ύστερικοΰ χαρακτήρα 
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(δπως συμβαίνει πάντοτε), συνιστούν ένσαρκώσεις τής γενετη-
σιότητας ή τουλάχιστον συγγενεύουν μ* αύτήν. Στόν ύστερικό 
χαρακτήρα, τό στόμα καί ό πρωκτός άντιστοιχούν πάντοτε στό 
θηλυκό γενετήσιο δργανο. Στούς άλλους τύπους χαρακτήρα, 
π.χ. στόν μελαγχολικό, αύτές οί ζώνες έκπληρώνουν πάντοτε 
τήν άρχική προγενετήσια λειτουργία τους. Ό ύστερικός χαρα-
κτήρας, δπως είπε δ Φερέντσι, «γενετησιοποιεΐ» τά πάντα — οί 
άλλες μορφές νευρώσεων ύποκαθιστούν τήν γενετησιότητα μέ 
προγενετήσιους μηχανισμούς ή, σ' άντίθεση μέ τήν ύστερία, 
κάνουν τά γενετήσια δργανα νά λειτουργούν σάν μαστός, στόμα 
ή πρωκτός. Σέ άλλο σημείο έχω άποκαλέσει αύτό τό πράγμα 
πλημμύρισμα τής γενετήσιας μέ προγενετήσια λίμπιντο. Σάν 
άποτέλεσμα τοΰ γενετήσιου άγχους, πού λειτουργεί ταυτόχρονα 
σάν γενετήσια καθήλωση καί σάν άναστολή τής γενετήσιας 
λειτουργίας, ό ύστερικός χαρακτήρας ύποφέρει πάντοτε άπό 
σοβαρές σεξουαλικές διαταραχές. Ταυτόχρονα κατατρύχεται 
άπό έντονη λίμναση τής μή-άπορροφούμενης γενετήσιας λίμ-
πιντο. Συνεπώς, ή σεξουαλική δράστη ριότητά του πρέπει νά 
είναι τό ίδιο σφοδρή δσο καί ή τάση του γι' άγχωτικές 
άντιδράσεις. Σ' άντιπαράθεση μέ τόν ψυχαναγκαστικό χαρα-
κτήρα, ό ύστερικός χαρακτήρας είναι ύπερφορτισμένος μέ 
μή-άπορροφοόμενη σεξουαλική ένταση. 

Αύτό μάς όδηγεί στή φύση τής θωράκισής του. Αύτή είναι 
πολύ λιγότερο συμπαγής καί σταθερή άπό τή θωράκιση τοΰ 
ψυχαναγκαστικοΰ χαρακτήρα. Στόν ύστερικό χαρακτήρα, ή 
θωράκιση συνιστά, μέ τόν άπλούστατο δυνατό τρόπο, μιά 
άγχώδη έγωτική άμυνα ένάντια στίς γενετήσιες αίμομικτικές 
παρορμήσεις. "Αν κι αύτό είναι βέβαια παράξενο, είναι ώστόσο 
άναμφισβήτητο δτι στούς ύστερικούς χαρακτήρες-«πρότυπα» ή 
γενετήσια σεξουαλικότητα μπαίνει στήν ύπηρεσία τής ίδιας τής 
άμυνας ένάντιά της. "Οσο πιό άγχώδης είναι ή στάση στό 
σύνολό της, τόσο πιό πιεστικές έμφανίζονται οί σεξουαλικές 
έκδηλώσεις. Γενικά, ή σημασία αύτής τής λειτουργίας είναι ή 
άκόλουθη: ό ύστερικός χαρακτήρας έχει έξαιρετικά έντονες κι 
άνικανοποίητες γενετήσιες παρορμήσεις, πού δέν είναι δυνατό 
ν' άνασταλοΰν άπό τό γενετήσιο άγχος. Έτσι, αίσθάνεται 
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πάντοτε δτι βρίσκεται στό Ελεος κινδύνων οί όποιοι άντιστοι-
χοΰν στούς παιδικούς του φόβους. Ή άρχική γενετήσια παρόρ-
μηση χρησιμοποιείται, θά λέγαμε, γιά τήν έξερεύνηση τής 
πηγής,τοΰ μεγέθους καί τής έγγύτητας τοΰ κινδύνου. "Αν, π.χ., 
μία ύστερική γυναίκα έμφανίζει Εντονο αίσθησιασμό, θά ήταν 
λάθος νά ύποθέσουμε δτι έκφράζει γνήσια σεξουαλική προθυ-
μία. Τό άντίθετο μάλιστα: στήν πρώτη προσπάθεια νά Επωφελη-
θεί κανείς άπ* αύτή τή φαινομενική διαθεσιμότητα, θά δεί δτι, 
σέ περιπτώσεις βαριάς ύστερίας, ή Εκφραση αύτή θά μετατραπεί 
στό άντίθετό της, δτι οί σεξουαλικές έκδηλώσεις θά άντικατα-
σταθοΰν άπό άγχος ή κάποιας άλλης μορφής άμυνα, δπου 
περιλαμβάνεται καί ή Εσπευσμένη φυγή. "Ετσι, οί σεξουαλικές 
έπιδείξεις τοΰ ύστερικοΰ χαρακτήρα είναι προσπάθειες ν 
άνακαλύψει άν ύπάρχει κίνδυνος κι άπό πού θά μποροΰσε νά 
προέρχεται. Αύτό φαίνεται ξεκάθαρα καί στήν μεταβιβασιακή 
άντίδραση κατά τήν άνάλυση. Ό ύστερικός χαρακτήρας δέν 
άναγνωρίζει ποτέ τή σημασία τής σεξουαλικής του συμπεριφο-
ράς — άρνεϊται έντονότατα ν* άναγνωρίσει κάτι τέτοιο καί 
σοκάρεται άπό «τέτοιους υπαινιγμούς». Μέ λίγα λόγια, γρήγο-
ρα βλέπει κανείς δτι αύτό πού διαφαίνεται έδώ σάν σεξουαλική 
παρόρμηση δέν είναι παρά σεξουαλικότητα στήν ύπηρεσία τής 
άμυνας. Μόνο μετά τό άναλυτικό ξεσκέπασμα αύτής τής άμυνας 
καί τήν άναλυτική άρση τοΰ παιδικοΰ γενετήσιου άγχους 
άρχίζει ή γενετήσια άντικειμενοτρόπος ζήτηση νά έμφανίζει 
τήν άρχική της λειτουργία. Παράλληλα μ' αύτό, ό άσθενής 
χάνει καί τήν ύπερβολική σεξουαλική του δραστηριότητα. 
Μικρή σημασία Εχει τό άν, σ' αύτή τή σεξουαλική συμπεριφο-
ρά, Εκφράζονται καί άλλες δευτερεύουσες παρορμήσεις, δπως 
π.χ. ό πρωτογενής ναρκισσισμός ή ή Επιθυμία κυριαρχίας κι 
Εντυπωσιασμού. 

Στό μέτρο πού στόν ύστερικό χαρακτήρα συναντιώνται καί 
μηχανισμοί διαφορετικοί άπό τούς γενετήσιους μηχανισμούς ή 
τά ύποκατάστατά τους, αύτοί δέν άνήκουν είδοποιά σ' αύτόν. 
Συναντάμε, π.χ., συχνά καταθλιπτικούς μηχανισμούς. Στίς περι-
πτώσεις αύτές, ή γενετήσια αιμομικτική καθήλωση άντικαθί-
σταται άπό παλινδρομήσεις σέ σημαντικούς μηχανισμούς ή άπό 
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νέους σχηματισμούς κατά τή διαδικασία αύτή. Ή Ισχυρή ροπή 
γιά παλινδρόμηση Ιδιαίτερα σέ στοματικά στάδια, πού χαρακτη-
ρίζει τόν ύστερικό χαρακτήρα, μπορεί ν* άποδοθεΐ στή σεξουα-
λική λίμναση στή ζώνη αύτή, καθώς καί στό γεγονός δτι τό 
στόμα, στό ρόλο του σά γενετήσιο δργανο, Ελκει μεγάλες 
ποσότητες λίμπιντο πάνω του κατά τήν «μετατόπιση άπό κάτω 
πρός τά πάνω». Στή διαδικασία αύτή ένεργοποιούνται καί 
μελαγχολικόμορφες άντιδράσεις πού άνήκουν στήν άρχική 
στοματική καθήλωση. Έτσι, ό ύστερικός χαρακτήρας έμφανί-
ζεται σέ καθαρή μορφή δταν θεατρινίζει καί είναι νευρικός καί 
εύθυμος. "Οταν είναι καταθλιπτικός, έσωστρεφής, αύτιστικός, 
ώστόσο, έμφανίζει μηχανισμούς διαφορετικούς άπ' αυτούς πού 
άνήκουν είδοποιά σ' αύτόν. 'Οπωσδήποτε, δμως, μπορούμε νά 
διακρίνουμε ύστερική κατάθλιψη, σ' Αντιδιαστολή μέ τήν 
μελαγχολική κατάθλιψη. Ή διαφορά Εγκειται στό βαθμό πού ή 
γενετήσια λίμπιντο καί άντικειμενοτρόπος σχέση συνδυάζεται 
μέ ση/ιά^ίκέξ τάσεις. Στό ένα άκρο Εχουμε τήν «καθαρή» 
μελαγχολία — στό άλλο, δπου κυριαρχεί ή γενετησιότητα, 
Εχουμε τήν «καθαρή» ύστερία. 

Ένα τελευταίο χαρακτηριστικό πρΕπει νά τονιστεί: ό ύστερι-
κός χαρακτήρας μικρό δείχνει Ενδιαφέρον γιά έξιδανικεύσεις 
καί διανοητικά έπιτεύγματα καί οί άπό άντίδραση σχηματισμοί 
είναι πολύ λιγότεροι άπ' δ,τι στίς άλλες μορφές νευρωτικών 
χαρακτήρων. Κι αύτό έπίσης συνδέεται μέ τό γεγονός δτι, στόν 
ύστερικό χαρακτήρα, ή λίμπιντο δέν προωθείται πρός τήν 
σεξουαλική Ικανοποίηση πού θά μπορούσε νά μειώσει τήν 
ύπερσεξουαλικότητα, μήτε καί ή σεξουαλική ΕνΕργεια δεσμεύε-
ται Επαρκώς. Αύτή ή ένέργεια διοχετεύεται κύρια στίς σωματι-
κές νευρώσεις ή μετατρέπεται μερικά σέ φόβο ή άγχος. 'Απ' 
αύτούς τούς λιμπιντικούς μηχανισμούς τοΰ ύστερικοΰ χαρακτή-
ρα, μερικοί θέλουν νά συνάγουν κάποια ύποτιθέμενη άντίθεση 
άνάμεσα στή σεξουαλικότητα καί τά κοινωνικά έπιτεύγματα. 
Παραβλέπουν, δμως, τό γεγονός δτι τό άμεσο άποτέλεσμα τής 
σεξουαλικής άναστολής, μέ τή λίμπιντο άδέσμευτη, είναι ή 
έντονη διαταραχή τής Ικανότητας γιά Εξιδανίκευση καί δτι τά 
κοινωνικά Επιτεύγματα κι Ενδιαφέροντα είναι έφικτά μόνο μετά 
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τήν πραγμάτωση τής Ικανότητας γιά Ικανοποίηση. 
Σέ σχέση μέ τήν πρόληψη τής νεύρωσης καί τή σεξουαλική 

οίκονομία, λογικό είναι νά θέσουμε τό έρώτημα γιατί ό 
ύστερικός χαρακτήρας δέν μπορεί νά μετατρέψει μέ κάποιο 
τρόπο τή γενετήσια λίμνασή του, μέ τόν ίδιο τρόπο πού άλλοι 
τύποι χαρακτήρα μετασχηματίζουν τίς προγενετήσιες παρορμή-
σεις τους. Ό ύστερικός χαρακτήρας δέ χρησιμοποιεί τή 
γενετήσια λίμπιντό του μήτε γιά άπό άντίδραση σχηματισμούς 
μήτε γιά έξιδανικεύσεις. Στήν πραγματικότητα, μήτε κι αύτή ή 
θωράκιση τοΰ χαρακτήρα δέν είναι στέρεα άναπτυγμένη. "Αν 
αύτά τά στοιχεία συνυπολογιστοΰν μέ τ* άλλα χαρακτηριστικά 
τής γενετήσιας λίμπιντο, φτάνουμε στό συμπέρασμα ότι οί 
πλήρως άνεπτυγμένες γενετήσιες διεγέρσεις δύσκολα προσφέ-
ρονται γιά σκοπούς άλλους άπό τήν άμεση Ικανοποίηση. Ή 
άναστολή τους έμποδίζει σοβαρά τήν έξιδανίκευση τών άλλων 
λιμπιντικών παρορμήσεων, γιατί άκριβώς τίς διαποτίζει μέ 
ύπερβολικές ποσότητες ένέργειας. "Αν καί ή είδική ποιότητα 
τής γενετησιότητας θά μπορούσε νά είναι ή αίτΙα αύτής τής 
διαδικασίας, ή πιθανότερη έξήγηση είναι ή ποσότητα τής 
λίμπιντο ή όποία χρησιμοποιείται κατά τή διέγερση τής 
γενετήσιας ζώνης. Ή γενετήσια συσκευή, σ" άντιδιαστολή μ' 
όλες τίς άλλες μερικές ένορμήσεις, είναι, άπό φυσιολογική 
άποψη, ή Ισχυρότερα έξοπλισμένη, γιατί έχει τήν Ικανότητα 
όργασμικής έκφόρτισης — καί είναι έπίσης, άπό τήν άποψη τής 
λιμπιντικής οίκονομίας, ή πιό ζωτική. "Ετσι, μποροΰμε νά 
ύποθέσουμε δτι οί παρορμήσεις της έχουν πολύ μεγαλύτερη 
όμοιότητα μέ τήν πείνα σέ δ,τι άφορά τήν άκαμψία καί έμμονή 
τους παρά μέ τίς παρορμήσεις άπό τίς άλλες έρωτογενείς ζώνες. 
Αύτό μπορεί κάλλιστα ν' άποτελεί Ισχυρό πλήγμα σέ όρισμένες 
ήθικές άντιλήψεις — δμως δέν μπορούμε ν* άποτρέψουμε κάτι 
τέτοιο. Πραγματικά, ή άντίσταση σ* αύτές τίς άνακαλύψεις 
μπορεί κι αύτή νά έξηγηθεΐ: ή άναγνώριση τους θά είχε 
Επαναστατικές συνέπειες. 
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2. Ο ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

"Αν ή πιό γενική λειτουργία τοϋ χαρακτήρα είναι ή άπόκρου-
ση όρισμένων έρεθισμάτων καί ή έξασφάλιση τής ψυχικής 
Ισορροπίας, τότε δέ θά 'ταν διόλου δύσκολο νά τ* άποδείξουμε 
αύτό στήν περίπτωση τοΰ ψυχαναγκαστικοΰ χαρακτήρα. Γιατί 
αύτός ό τύπος είναι ένας άπ' τούς πιό διεξοδικά μελετημένους 
ψυχικούς σχηματισμούς. 'Υπάρχουν ρευστές μεταβατικές κατα-
στάσεις άπό τά γνωστά ψυχαναγκαστικά συμπτώματα ώς τόν 
τρόπο συμπεριφοράς τοϋ χαρακτήρα. 'Ακόμα κι άν ή νευρωσική 
ψυχαναγκαστική αίσθηση τής τάξης άπουσιάζει, ή σχολαστική 
αίσθηση τής τάξης είναι τυπικό στοιχείο τού ψυχαναγκαστικοΰ 
χαρακτήρα. Καί στά μικρά καί στά μεγάλα πράγματα, ό 
χαρακτήρας αύτός ζεΐ τή ζωή του σύμφωνα μέ προκαθορισμένα, 
άμετάκλητα σχήματα. Κάθε μεταβολή στήν προδιαγεγραμμένη 
τάξη προκαλεί, τό λιγότερο, μιά δυσάρεστη αίσθηση. Σέ 
περιπτώσεις, πού μπορούν ήδη νά θεωρηθούν νευρωσικές, κάθε 
άλλαγή προκαλεί άγχος. "Αν καί τό γνώρισμα αύτό συνιστά μιά 
βελτίωση τής Ικανότητας γιά έργασία, έπειδή συνδυάζεται μέ 
τελειομανία, συνεπάγεται ώστόσο καί πολύ έκτεταμένο περιορι-
σμό τής Ικανότητας γιά έργασία, μιά καί δέν έπιτρέπει κανέναν 
αύθορμητισμό στίς άντιδράσεις τοΰ άτόμου. "Αν καί συνιστά 
πλεονέκτημα γιά έναν ύπάλληλο, τό γνώρισμα αύτό θ' άποδει-
χθεϊ καταστροφικό γιά τήν παραγωγική έργασία, γιά τήν 
κίνηση τών νέων Ιδεών. Γι' αύτό σπάνια συναντάμε ψυχαναγκα-
στικούς χαρακτήρες άνάμεσα στούς μεγάλους πολιτικούς. Πολύ 
πιθανότερο είναι νά βρεθούν άνάμεσα σ' έπιστήμονες, πού ή 
έργασία τους δέν είναι άσυμβίβαστη μ' ένα τέτοιο γνώρισμα, άν 
καί άποκλείει όλόκληρωτικά τή θεωρητική σκέψη καί στέκει 
έμπόδιο στό δρόμο θεμελιακά νέων άνακαλύψεων. Αύτό σχετί-
ζεται καί μ' ένα άλλο γνώρισμα τοΰ χαρακτήρα, τήν πάντοτε 
παρούσα τάση γιά ύπερλεπτομερειακή, μηρυκαστική σκέψη. 'Υ-
πάρχει έκδηλη άδυναμία έστίασης τής προσοχής στίς λογικά 
σημαντικές πλευρές ένός θέματος ή άντικειμένου καί παραμερι-
σμού τών έπιφανειακών του πλευρών. Ή προσοχή κατανέμεται 
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Ισότιμα σέ ζητήματα δευτερεύουσας σημασίας, δίνεται ή ίδια 
προσοχή δπως καί σ\ αύτά πού βρίσκονται στό έπίκεντρο τοϋ 
έπαγγελματικοϋ ένδιαφέροντσς. Ό σ ο πιό παθολογικό καί άκαμ-
πτο είναι τό γνώρισμα αύτό, τόσο πιό πολύ συγκεντρώνεται ή 
προσοχή σέ πράγματα δευτερεύουσας σημασίας, ένώ τά λογικά 
σημαντικά θέματα παραμερίζονται. Αύτό είναι άποτέλεσμα μιας 
γνωστής μας διαδικασίας, τής μετάθεσης τών άσυνείδητων 
καθέξεων, τής άντικατάστασης τών άσυνείδητων (δεών, πού 
έχουν άποχτήσει Ιδιαίτερη σημασία, μέ άσχετα δευτερεύοντα 
θέματα. Αύτό άποτελεί μέρος τής εύρύτερης διαδικασίας τής 
προοδευτικής άπώθησης, πού στρέφεται ένάντια στίς άπωθημέ-
νες Ιδέες. Συνήθως στίς ίδέες αύτές, παιδικές όνειροπολήσεις 
σχετικά μ* άπαγορευμένα πράγματα, δέν έπιτρέπεται νά παρεμ-
βληθούν στό πραγματικό θέμα. Αύτός ό τρόπος σκέψης καί ή 
όνειροπόληση αύτή κινούνται έπίσης σέ προδιαγεγραμμένες 
τροχιές, σύμφωνα μέ σαφή, Ιστορικά καθορισμένα σχήματα καί 
παρεμποδίζουν σημαντικά τήν εύλυγισία τής σκέψης τοΰ άτό-
μου. Σέ μερικές περιπτώσεις, μιά πάνω άπό τό μέσο δρο 
Ικανότητα γι' άφηρημένη λογική σκέψη λειτουργεί σάν άνα-
πλήρωση αυτής τής άκαμψίας. Οί — μέσα στό πλαίσιο τής 
λογικής — κριτικές Ικανότητες είναι άναπτυγμένες πιό καλά 
άπ' δσο οί δημιουργικές Ικανότητες. 

Τό πνεϋμα οίκονομίας, σπρωγμένο συχνά μέχρι τήν τσιγκου-
νιά, είναι χαρακτηρολογικό γνώρισμα κοινό σ' δλους τούς 
ψυχαναγκαστικούς χαρακτήρες καί συνδέεται στενά μέ δσα 
προαναφέραμε. Ή σχολαστικότητα, ή λεπτολογία, ή τάση γιά 
ψυχαναγκαστικό μηρυκασμό καί ή οίκονομία, Εχουν δλες μιά 
κοινή Ενστικτική πηγή: τόν πρωκτικό Ερωτισμό. Κατά τό 
μεγαλύτερο μέρος τους, άντιπροσωπεύουν άμεσα παράγωγα άπό 
άντίδραση σχηματισμών ένάντια στίς παιδικές τάσεις πού 
κυριαρχούν στήν περίοδο της σφιγκτηριακής διαπαιδαγώγη-
σης. Στό μέτρο πού αύτοί οί άπό άντίδραση σχηματισμοί δέν 
ύπήρξαν πλήρως Επιτυχείς τότε παρατηρούμε γνωρίσματα μέ 
χαρακτηριστικά τελείως άντίθετα άπ' δ,τι περιγράψαμε παραπά-
νω — γνωρίσματα, πού άποτελούν σύμφυτο στοιχείο τοΰ 
ψυχαναγκαστικοϋ χαρακτήρα. Πιό συγκεκριμένα, αύτά τά γνω-
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ρίσματα άντιστοιχοϋν σ' άνάδυση τών άρχικών τάσεων. Στήν 
περίπτωση αύτή, Εχουμε Εκδηλώσεις έντονης άκαταστασίας, 
άνικανότητα διαχείρισης χρημάτων, τελειομανία τής σκέψης 
μόνο μέσα σέ όρισμένα δρια. "Αν σ' αύτά προσθέσουμε τό 
πάθος τής συλλογής άντικειμένων, τότε έχουμε μπρός μας τό 
σύνολο τών χαρακτηρολογικών παραγώγων τοΰ πρωκτικού 
Ερωτισμού. Ένώ ή ποιοτική συσχέτιση άνάμεσα στά γνωρίσμα-
τα αύτά καί στήν ένασχόληση μέ τίς λειτουργίες τής κένωσης 
γίνεται εύκολα κατανοητή, ή σύνδεση τοΰ ψυχαναγκαστικοΰ 
μηρυκασμού καί τοϋ πρωκτικού Ερωτισμού δέν είναι φανερή. 
"Αν καί πάντοτε συναντάμε μηρυκασμούς σχετικά μέ τό άπό 
ποΰ Ερχονται τά μωρά, ό μετασχηματισμός τής Ενασχόλησης μέ 
τήν κένωση σ* Ενα όρισμένο τρόπο σκέψης πού ή ΰπαρξή του 
είναι άναμφισβήτητη φαίνεται δτι διέπεται άπό άγνωστους 
νόμους. ΟΙ Ερευνες τών "Αμπρααμ, Τζόουνς, "Οφιλσεν, κ.ά., πού 
βασίστηκαν στό πρώτο σχετικά μ' αύτό τό θέμα έργο τοΰ 
Φρόυντ, προσφέρουν τήν πιό πλήρη κατατόπιση γι* αύτή τήν 
περιοχή. 

Θ' άναφέρουμε συνοπτικά μερικά άκόμη γνωρίσματα τοϋ 
χαρακτήρα, πού προκύπτουν δχι άπό τίς πρωκτικές, άλλά άπό 
τίς σαδιστικές παρορμήσεις, πού άντιστοιχοϋν είδικά σ* αύτό 
τό στάδιο. Οί ψυχαναγκαστικοί χαρακτήρες πάντοτε παρουσιά-
ζουν έκδηλη τάση γιά άντιδράσεις οίκτου καί αίσθήματα ένοχής. 
Αύτό βέβαια δέν άναιρεΐ τό γεγονός δτι τ* άλλα τους γνωρίσμα-
τα δέν είναι καί πολύ εύχάριστα γιά τούς συνανθρώπους τους. 
Μέ τήν ύπερβολική αίσθηση τής τάξης, τή σχολαστικότητα, 
κλπ., ή έχθρότητα κι έπιθετικότητά τους συχνά βρίσκουν άμεση 
Ικανοποίηση. Σ" άντιστοιχία μέ τήν καθήλωση τοΰ ψυχαναγκα-
στικοΰ χαρακτήρα στό πρωκτικό-σαδιστικό στάδιο τής λιμπιν-
τικής άνάπτυξης, βρίσκουμε σ' αύτά τά γνωρίσματα δλους τούς 
άπό άντίδραση σχηματισμούς ένάντια στίς άρχικές άντίθετες 
τάσεις. .Πρέπει, ώστόσο, νά τονίσουμε δτι έχουμε τό δικαίωμα 
νά μιλήσουμε γίά ψυχαναγκαστικό χαρακτήρα μόνο· δταν 
ύπάρχει τό σύνολο αύτών τών γνωρισμάτων — κι δχι δταν 
κάποιος είναι άπλά καί μόνο σχολαστικός, χωρίς δμως νά 
έμφανίζει κανένα άπό τά άλλα γνωρίσματα τοϋ ψυχαναγκαστι-
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κοΰ χαρακτήρα. Έτσι, δέν είναι σωστό νά μιλάμε γιά ψυχαναγ-
καστική νεύρωση δταν ένας ύστερικός χαρακτήρας είναι τακτι-
κός ή μηρυκάζει. 

'Ενώ τά γνωρίσματα τού χαρακτήρα πού άναφέραμε μέχρι 
τώρα είναι έκδηλώσεις άμεσων μετασχηματισμών όρισμένων 
μερικών ένορμήσεων, ύπάρχουν κι άλλα τυπικά γνωρίσματα 
πού παρουσιάζουν πιό περίπλοκη δομή καί είναι άποτέλεσμα 
μιάς σειράς δυνάμεων πού άλληλεπιδρούν. Σ' αύτά περιλαμβά-
νονται ή άναποφασιστικότητα, ή άμφιβολία καί ή δυσπιστία. Στήν 
έξωτερική του έμφάνιση, ό ψυχαναγκαστικός χαρακτήρας πα-
ρουσιάζει έντονη έπιφύλαξη καί αύτοκυριαρχία — βλέπει τά 
συναισθήματα μέ άσχημο μάτι καί είναι άπρόσιτος σ' αύτά. 
Συνήθως, δέν παρουσιάζει διακυμάνσεις στή διάθεσή του — 
είναι χλιαρός στίς έκδηλώσεις του, τόσο άγάπης δσο καί 
μίσους. Σέ μερικές περιπτώσεις, αύτό μπορεί νά έξελιχθεϊ σέ 
όλοκληρωτικό συναισθηματικό μπλοκάρισμα. Τά προαναφερόμε-
να γνωρίσματα είναι θέμα μορφής περισσότερο παρά περιεχο-
μένου κι έτσι μας όδηγούν στό πραγματικό μας άντικείμενο, τή 
δυναμική καί τήν οίκονομία τοϋ χαρακτήρα. 

Ή έπιφύλαξη καί μεθοδικότητα στή ζωή καί τή σκέψη, πού 
συμπορεύονται μέ τήν άναποφασιστικότητα, έχουν πράγματι 
μιά καθορισμένη σχέση μ' αύτή κι άποτελούν τήν άφετηρία μας 
γιά τήν άνάλυση τής μορφής τοΰ χαρακτήρα. 'Αντίθετα άπό 
τήν περίπτωση τών γνωρισμάτων, πού είναι διαποτισμένα μέ 
κάποιο είδικό περιεχόμενο, αύτά έδώ δέν άποτελοϋν άμεσα 
παράγωγα ένστικτικών ένορμήσεων. Αύτά τά γνωρίσματα μάλ-
λον δίνουν στό άτομο τήν ξεχωριστή του ποιότητα. Κατά τήν 
άνάλυση άποτελούν τό κεντρικό στοιχείο τής χαρακτηραντί-
στασης, καθώς καί τής τάσης άποφυγής τοΰ τερματισμοΰ 
κάποιας κατάστασης, μαζί καί τής άναλυτικής θεραπείας. Ή 
κλινική πείρα μάς διδάσκει δτι τά γνωρίσματα τής άμφιβολίας, 
δυσπιστίας, κλπ., λειτουργούν σάν άντίσταση κατά τήν άνάλυ-
ση καί δέν είναι δυνατό νά έξαλειφθοϋν πρίν άπ* τή διάσπαση 
τοΰ έντονου συναισθηματικοΰ μπλοκαρίσματος. Πρέπει, λοι-
πόν, νά τά προσέξουμε Ιδιαίτερα. Κατά τή συζήτησή μας θά 
περιοριστοΰμε στά φαινόμενα έκεϊνα πού έκφράζονται σάν 
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μορφή, μιά καί, άλλωστε, τά ΰπόλοιπα γνωρίσματα είναι 
πασίγνωστα. Ή Ερευνα αύτή γίνεται σέ παρθένο Εδαφος. 

Καί πρώτα-πρώτα πρέπει νά ξαναθυμηθούμε τά δσα είναι 
γνωστά γιά τή λιμπιντική άνάπτυξη τοΰ ψυχαναγκαστικοΰ 
χαρακτήρα. 'Ιστορικά, ή κεντρική καθήλωση συντελείται στό 
πρωκτικό-σαδιστικό στάδιο, δηλαδή, στό δεύτερο-τρίτο χρόνο 
τής ζωής. Ή σφιγκτηριακή διαπαιδαγώγηση, Εξαιτίας τών 
Ιδιαίτερων χαρακτηρολογικών γνωρισμάτων τής ίδιας τής μητέ-
ρας, πραγματοποιείται ύπερβολικά νωρίς. Αύτό όδηγεί σέ 
Ισχυρούς άπό άντίδραση σχηματισμούς, π.χ., Εντονο αύτοέλεγ-
χο, άπό πολύ πρώιμη ήλικία. Μέ τή σφιγκτηριακή διαπαιδαγώ-
γηση, άναπτύσσεται έντονο πρωκτικό πείσμα καί κινητοποιεί 
τίς σαδιστικές παρορμήσεις, γιά νά ένισχυθεί τό ίδιο. Στήν 
τυπική ψυχαναγκαστική νεύρωση, ή άνάπτυξη συνεχίζεται 
μέχρι τή φαλλική φάση, δηλαδή, τήν ένεργοποίηση τής γενετη-
σιότητας. Όμως, κατά Ενα μέρος έξαιτίας τών προηγούμενα 
διαμορφωμένων άναστολών τοΰ άτόμου καί κατά Ενα μέρος 
έξαιτίας τής άντισεξουαλικής στάσης τών γονέων, αύτή σύντο-
μα έγκαταλείπεται. Στό μέτρο πού ή γενετησιότητα άναπτύσσε-
ται, έξαρτάται άπ' τήν προηγούμενη άνάπτυξη τής πρωκτικότη-
τας καί τοΰ σαδισμοΰ, μέ τή μορφή φαλλικής-σαδιστικής 
Επιθετικότητας. Είναι φανερό δτι τό μικρό άγόρι θά θυσιάσει 
τίς γενετήσιες παρορμήσεις του στό άγχος τοΰ εύνουχισμοϋ — 
δηλαδή, θά τίς άπωθήσει — κι αύτό τόσο πιό εύκολα δσο πιό 
Επιθετική είναι ή Επίκτητη σεξουαλική του συγκρότηση καί 
δσο πιό Εκτεταμένες είναι οί χαρακτη ρολογικές άναστολές καί 
τά αίσθήματα Ενοχής άπό προηγούμενες φάσεις πού κατακλύ-
ζουν τή νΕα φάση. "Ετσι, στήν ψυχαναγκαστική νεύρωση, τήν 
άπώθηση τής γενετησιότητας τή διαδΕχεται, κατά τυπικό τρό-
πο, μιά όπισθοχώρηση στό άμΕσως προηγούμενο στάδιο τής 
Ενασχόλησης μέ τά κόπρανα καί στήν έπιθετικότητα αύτού τοΰ 
σταδίου. Άπό κεϊ καί πέρα, δηλαδή, κατά τήν άποκαλούμενη 
λανθάνουσα περίοδο1 — πού είναι ίδιαίτερα Εκδηλη στόν 

1. Ή λανθάνουσα περίοδος, δπως μαθαίνουμε άπό τή σεξουαλική άνάπτυξη τών 
παιδιών στους πρωτόγονους λαούς, δέν είναι βιολογικό, άλλά κοινωνιολογικό 
Φαινόμενο, πού δημιουργείται άπό τή σεξουαλική καταστολή. 
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ψυχαναγκαστικό χαρακτήρα — ol πρωκτικοί καί σαδιστικοί 
άπό άντίδραση σχηματισμοί συνήθως γίνονται έντονότεροι καί 
διαπλάθουν τήν όριστική μορφή τοΰ χαρακτήρα. 

"Οταν Ενα τέτοιο παιδί φτάνει στήν έφηβεία, όπότε έκτίθεται 
στίς έντονότατες καταπονήσεις τής φυσικής ώρίμανσης, θά 
χρειαστεί, άν ή θωράκιση τοΰ χαρακτήρα του είναι Ισχυρή, νά 
έπαναλάβει συνοπτικά τήν παλιά διαδικασία, χωρίς νά πετύχει 
τήν πραγματοποίηση τών άπαιτήσεων τής σεξουαλικής ώριμό-
τητας. Συνήθως, στήν άρχή, παρατηρούνται βίαιες έκρήξεις 
σαδισμού ένάντια στίς γυναίκες (φαντασιώσεις κακοποίησης 
καί βιασμού, κλπ.), πού συνοδεύονται άπό αίσθήματα συναισθη-
ματικής άδυναμίας καί κατωτερότητας. Αύτά τά αίσθήματα 
σπρώχνουν τόν νέο στή χρήση ναρκισσιστικών άναπληρώσεων 
μέ τή μορφή ύπερτονισμένων ήθικών κι αίσθητικών Επιδιώξεων. 
Οί καθηλώσεις στήν πρωκτική καί σαδιστική θέση Ενισχύονται 
ή άναζωογονοΰνται μέσα άπό παλινδρόμηση, ύστερα άπό μιά 
σύντομη, συνήθως άποτυχημένη πορεία πρός τή γενετήσια 
δραστηριότητα — κι αύτό προκαλεί παραπέρα έπεξεργασία τών 
άτίστοιχων άπό άντίδραση σχηματισμών. Σάν άποτέλεσμα 
αύτών τών «έν τώ βάθει» διεργασιών, ή έφηβική καί μετεφηβική 
περίοδος τοΰ ψυχαναγκαστικοΰ χαρακτήρα έξελίσσεται μέ 
τυπικό τρόπο κι αύτό μάς δίνει τή δυνατότητα νά έξάγουμε 
σαφή a posteriori συμπεράσματα σχετικά μ' αύτή τήν περίοδο. 
'Υπάρχει πρώτα-πρώτα Ενας προοδευτικός μαρασμός τής συγκι-
νησιακής Ικανότητας — μιά άποξήρανση πού καμιά φορά 
Εντυπωσιάζει τόν μέσο άνθρωπο σάν Ενδειξη Ιδιαίτερα καλής 
κοινωνικής «προσαρμογής». Τήν ίδια Εντύπωση μπορεί νά 
σχηματίσει καί τό ίδιο τό άτομο — Εντύπωση άλλωστε βάσιμη 
μέ κάποια όρισμένη Εννοια. Παράλληλα, δμως, μέ τό συναι-
σθματικό μπλοκάρισμα παρουσιάζεται κι Ενα αίσθημα Εσωτερι-
κής Ερήμωσης καί ή Εντονη έπιθυμία «ν' άρχίσει μιά νέα ζωή», 
κάτι πού συνήθως Επιχειρείται μέ τά πιό παράλογα μέσα. "Ενας 
τέτοιος άσθενής κατασκεύασε Ενα πολύπλοκο σύστημα προκει-
μένου ν' άντιμετωπίσει τά μικρά καί μεγάλα καθήκοντά του. 
Έπρεπε νά τά πραγματοποιήσει Ετσι πού νά μπορέσει νά 
ξαναρχίσει μιά νέα ζωή κάποια μέρα. Έφτασε μάλιστα στό 
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σημείο νά ΰπολογ(σει καί τό δευτερόλεπτο άκριβώς κατά τό 
όποίο θ' άρχιζε νά παίρνει μορφή ή νέα ζωή του. Καί καθώς 
ποτέ δέν ήταν σέ θέση νά έκπληρώσει τίς προκαθορισμένες 
προϋποθέσεις, πάντοτε έπρεπε ν' άρχίζει άπ' τήν άρχή. 

Σάν πρότυπο διαταραχών, στόν ψυχαναγκαστικό χαρακτήρα, 
οί όποιες Εκδηλώνονται περισσότερο σάν «μορφή» τοϋ χαρα-
κτήρα παρά σάν «περιεχόμενο» κάποιου γνωρίσματος τοϋ 
χαρακτήρα, καλό θά 'ταν νά διερευνήσουμε τό συναισθηματικό 
του μπλοκάρισμα. "Αν κι αύτό μάς δίνει τήν έντύπωση μιας 
άνίσχυρης στάσης άπό τήν πλευρά τοϋ έγώ, ή ύπόθεση δέν 
σταματάει έδώ. 'Αντίθετα, σέ καμιά σχεδόν άλλη χαρακτηροδι-
αμόρφωση δέν κατορθώνει ή άνάλυση ν' άποκαλύψει τόσο 
Εντονο καί άκράτητο άμυντικό έργο. Τί είναι αύτό πού άπο-
κρούεται, καί πώς; Τό τυπικό μέσο άπώθησης τοΰ ψυχαναγκα-
στικοΰ χαρακτήρα είναι ό διαχωρισμός τών συναισθημάτων 
άπό τίς Ιδέες, πράγμα πού πολύ συχνά έπιτρέπει στίς Ιδέες νά 
έμφανίζονται στή συνείδηση χωρίς μπελάδες καί συγκρούσεις. 
Ένας τέτοιος άσθενής είχε όνειρα καί σκέψεις γιά αίμομιξία μέ 
τή μητέρα του, άκόμη καί γιά βίαιους βιασμούς, κι δμως 
παρέμενε άτάραχος. Ή γενετήσια καί ή σαδιστική διέγερση 
άπουσίαζαν έντελώς. "Αν ή άνάλυση τέτοιων άσθενών διεξάγε-
ται χωρίς νά έστιάζεται στό συναισθηματικό μπλοκάρισμα, τότε 
παρουσιάζεται άφθονο Ασυνείδητο ύλικό — καμιά φορά μάλι-
στα καί κάποια άσθενής διέγερση — άλλά τά συναισθήματα δέν 
άντιστοιχοΰν ίιοτέ στίς Ιδέες. Τί άπόγιναν αύτά; Όταν ύπάρ-
χουν συμπτώματα, τότε αύτά Απορροφούν, κατά ένα μέρος, τά 
συναισθήματα — δταν, δμως, δέν ύπάρχουν συμπτώματα, τότε 
τά συναισθήματα άπορροφώνται άπό τό Ιδιο τό συναισθηματικό 
μπλοκάρισμα. Ή άπόδειξη αύτής τής θέσης είναι όλοφάνερη, 
δταν κανείς πετυχαίνει νά διασπάσει αύτό τό μπλοκάρισμα μέ 
τή βοήθεια τής συνεπούς άπομόνωσης κι έρμηνείας. "Οταν αύτό 
έχει πραγματοποιηθεί, τά έπιζητούμενα συναισθήματα έπανεμ-
φανίζονται αύτόματα, στήν άρχή συνήθως μέ τή μορφή άγχους. 

'Αξιοσημείωτο είναι τό δτι στήν άρχή άπελευθερώνονται 
μόνο έπιθετικές παρορμήσεις — οί γενετήσιες παρορμήσεις 
έμφανίζονται πολύ Αργότερα. Έτσι, μπορούμε νά ποΰμε δτι τό 
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έξωτερικό στρώμα τής χαρακτηροθωράκισης σχηματίζεται άπό 
δεσμευμένη έπιθετική ένέργεια. Τί δεσμεύεται όμως; Ή έπιθετι-
κότητά δεσμεύεται μέ τή βοήθεια πρωκτικής έρωτικής ένέργει-
ας. Τό συναισθηματικό μπλοκάρισμα Ισοδυναμεί μ' ένα πελώ-
ριο σπασμό τοΰ έγώ, πού χρησιμοποεΐ σωματικές καταστάσεις 
σύσπασης. Όλο ι οί μύς τού σώματος, Ιδιαίτερα δμως αύτοί τής 
βάσης τής πυέλου κα( τής λεκάνης, οί μύς τών ώμων καί τοϋ 
προσώπου (βλέπε τή «σκληρή», σχεδόν σάν μάσκα, φυσιογνω-
μία τοϋ ψυχαναγκαστικοϋ χαρακτήρα) βρίσκονται σέ κατάστα-
ση χρόνιας ύπερτονίας2. Αύτή συνδέεται μέ τή φυσική άδεξιό-
τητα, πού τόσο συχνά συναντάμε στόν ψυχαναγκαστικό χαρα-
κτήρα. Έτσι, λοιπόν, τό έγώ, γιά νά τό δώσουμε κάπως 
παραστατικά, έχει πάρει άπό τ' άπωθημένα στρώματα τίς 
πρωκτικές τάσεις καί τΙς έχει βάλει στήν ύπηρεσία τών δικών 
του συμφερόντων, σάν Ινα μέσο άπόκρουσης τών σαδιστικών 
παρορμήσεων. Ά ν καί ή πρωκτικότητα καί ή έπιθετικότητά 
είναι παράλληλες δυνάμεις στό άσυνείδητο, ή πρωκτικότητα, 
δηλαδή, ή άνάσχεση λειτουργεί ένάντια στήν έπιθετικότητά (κι 
άντίστροφα) στά πλαίσια τής λειτουργίας τής άμυνας. Έτσι, 
όσο δέν {χουμε καταλύσει τό συναισθηματικό μπλοκάρισμα, 
δέν μπορούμε καί νά φτάσουμε στίς πρωκτικές ένέργειες. 
θυμάμαι κάποιον συναισθηματικά μπλοκαρισμένο άσθενή μου, 
ό όποιος, μήνες όλόκληρους, περνοϋσε τρεϊς φορές τό χέρι του 
άπ' τόν καβάλο τοϋ παντελονιού του πρίν άπό κάθε συνεδρία, 
έπαναλαμβάνοντας ταυτόχρονα τρείς φορές τή φράση τοϋ Götz. 
Ήταν σά νά ήθελει νά πεί: «θά 'θελα τόσο πολύ νά σέ 
σκοτώσω, άλλά πρέπει νά συγκρατηθώ — τόσο ξέρεις τί σοϋ 
γίνεται...» 

Καί ό παθητικός-θηλυκός χαρακτήρας άποκρούει τήν έπιθετι-
κότητά μέ τή βοήθεια πρωκτικών τάσεων, άλλά μέ τρόπο 
διαφορετικό άπ' δ,τι ό ψυχαναγκαστικός χαρακτήρας. Στόν 
πρώτο, ή πρωκτικότητα ένεργεί πάνω στήν άρχική κατεύθυνση, 
σάν άντικειμενοτρόπος λιμπιντική έπιδίωξη — στόν δεύτερο 

2. Βλέπε τήν Εξοχη παρουσίαση τοΟ Fenichel στό «Lieber organlibinOse 
Begleiterscheinungen der Triebabwehr·, Διεθνές Ψυχαναλυτικό Δελτίο, 1928. 
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Εκδηλώνεται μέ τή μορφή πρωκτικής Ανάσχεσης, δηλαδή ήδη 
σάν άπό άντίδραση σχηματισμός. Στόν καθαρά πρωκτικό χαρα-
κτήρα, άρα, ή παθητική όμοφυλοφιλία (πού άνήκει φυσικά 
στήν κατηγορία τού ύστερικού χαρακτήρα) δέ βρίσκεται τόσο 
κοντά στήν έπιφάνεια καί δέν είναι σχετικά μή άπωθημένη, 
όπως στόν παθητικό-θηλυκό χαρακτήρα. 

Πώς είναι δυνατό ή πρωκτική άνάσχεση στόν χαρακτήρα νά 
Εχει τόσο μεγάλες προεκτάσεις, πού κάνουν δσους πάσχουν άπ' 
αύτό νά γίνονται ζωντανές μηχανές; Αύτό δέν όφείλεται μόνο 
στόν πρωκτικό άπό άντίδραση σχημαστισμό. Ό σαδισμός, πού 
είναι δεσμευμένος στό συναισθηματικό μπλοκάρισμα, δέν είναι 
μόνο τό άντικείμενό του, άλλά καί τό μέσο πού χρησιμοποιεί 
γιά ν' άποκρούσει τήν πρωκτικότητα. Έτσι καί ή Ενασχόληση 
μέ τίς πρωκτικές λειτουργίες άναχαιτίζεται μέ τή βοήθεια τής 
Επιθετικής Ενέργειας. Κάθε συναισθηματική ζωντανή Εκφραση 
άναζωπυρώνει στό άσυνείδητο τίς παλιές διεγέρσεις πού ποτέ 
δέν Εχουν βρει τή λύση τους. Τό άποτέλεσμα είναι Ενα διαρκές 
άγχος δτι μπορεί νά έπέλθει κάποια συμφορά, δτι κάτι μπορεί ν' 
άποκλείσει τήν άποκατάσταση τής αύτοκυριαρχίας. Παρατη-
ρούμε δτι αύτή είναι ή άφετηρία γιά τό ξεδίπλωμα δλόκληρης 
τής παιδικής σύγκρουσης άνάμεσα στήν παρόρμηση γιά κένω-
ση καί στήν άνάγκη γι' άνάσχεση, άπό τό φόβο τής τιμωρίας. 
Καί ή κλινική πείρα μάς διδάσκει δτι, άν ή άνάλυση τοϋ 
συναισθηματικού μπλοκαρίσματος διεξαχθεί σωστά, ή διείσδυ-
ση στήν κεντρική σύγκρουση είναι πετυχημένη καί οί άντίστοι-
χες καθέξεις έπιστρέφουν ξανά στίς παλιές τους θέσεις. Αύτό 
Ισοδυναμεί μέ διάλυση τής θωράκισης. 

Μέσα άπό τό συναισθηματικό μπλοκάρισμα φτάνουμε έπίσης 
καί στή συναισθηματική άγκύρωση τών πρώτων ταυτίσεων καί 
στό ύπερεγώ: ή άνάγκη άσκησης έλέγχου, άρχικά Επιβαλλόμε-
νη άπ' τον έξωτερικό κόσμο σ" Ενα έξεγειρόμενο έγώ, γίνεται 
πειθήνια άποδεκτή. "Ομως, αύτή ή άποδοχή δέ σταματά έδώ — 
γίνεται Ενας χρόνιος, άκαμπτος τρόπος άντίδρασης. Κι αύτό 
μπορεί νά πραγματοποιηθεί μόνο μέ τή βοήθεια τών άπωθημέ-
νων Ενεργειών τοϋ id. 

Ή παραπέρα διερεύνηση τής δυναμικής τοϋ συναισθηματι-
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κοΟ μπλοκαρίσματος δείχνει δτι έκεΐ καταναλώνονται δυό εΙδών 
σαδιστικές παρορμήσεις. Μέ- τή συστηματική άνάλυση τών 
άντιστάσεων, είναι δυνατή ή έξαγωγή τους σέ καθαρή, ξεχωρι-
στή μορφή. Συνήθως, πρώτα άπελευθερώνεται δ πρωκτικός 
σαδισμός, πού ό σκοπός του είναι ή κακοποίηση, τό χτύπημα, ή 
συντριβή, κλπ. Μετά τήν έπεξεργασία του καί τή χαλάρωση 
τών πρωκτικών καθηλώσεων, στό προσκήνιο έμφανίζονται δλο 
καί περισσότερο ραλλικίς-σαδιστικές παρορμήσεις (τρύπημα, 
τσίμπημα, κλπ.). Μ1 άλλα λόγια, ή παλινδρόμηση έξαλείφεται 
— δ δρόμος γιά τήν κάθεξη τής φαλλικής θέσης είναι άνοιχτός. 
Στό σημείο αύτό συνήθως, τό συναισθηματικό άγχος εύνουχι-
σμού γίνεται τελικά έκδηλο κι άρχίζει ή άνάλυση τών γενετήσι-
ων άπωθήσεων. Στούς ψυχαναγκαστικούς χαρακτήρες, ή παλιά 
παιδική φοβία συχνά έπανεμφανίζεται σ' αύτή τή φάση. 

Βρίσκουμε, λοιπόν, δυό στρώματα άπώθησης στόν ψυχαναγ-
καστικό χαρακτήρα: τό έξωτερικό στρώμα άποτελεΐται άπό 
σαδιστικές καί πρωκτικές παρορμήσεις, ένώ τό βαθύτερο στρώ-
μα άποτελεΐται άπό φαλλικές παρορμήσεις. Αύτό άντιστοιχεϊ 
στήν Αντιστροφή, πού πραγματοποιείται κατά τή διαδικασία 
τής παλινδρόμησης: οί παρορμήσεις έκεΐνες πού δέχονται νέα 
κάθεξη, βρίσκονται πλησιέστερα στήν έπιφάνεια — ένώ οί 
άντικειμενοτρόπες λιμπιντικές γενετήσιες παρορμήσεις βρί-
σκονται βαθιά άπωθημένες, «κουκουλωμένες» άπό στρώματα 
προγενετήσιων θέσεων. Αύτές οί δομικές σχέσεις άποκαλύ-
πτουν δτι θά ήταν σοβαρό τεχνικό σφάλμα, άν όδηγούσαμε, μέ 
τίς έρμηνεΐες, τόν άσθενή νά συνειδητοποιήσει συναισθηματικά 
τίς άδύναμες έκδηλώσεις τών γενετήσιων άντικειμενοτρόπων 
παρορμήσεων nptv άπό τήν έπεξεργασία τών ύπερκείμενων 
στοιχείων. Γιατί τά πάντα θά γίνονταν δεκτά μέ ψυχρότητα, 
άποκρουόμενα μέ άμφιβολία καί δυσπιστία. 

Στό σημείο αύτό πρέπει νά σταθούμε λίγο γιά νά ρίξουμε μιά 
ματιά στήν άμφιθυμία καί τήν άμφιβολία. Κι οί δυό άποτελούν 
τά πιό μεγάλα έμπόδια στήν άνάλυση, άν άπό τήν άρχή δέν 
κατορθώσουμε νά ξεμπερδέψουμε τίς διάφορες παρορμήσεις 
πού περιέχουν άμφιρρέπουσες συγκινήσεις. Ή άμφιθυμία άντα-
νακλά μιά σύγκρουση άνάμεσα σέ δυό ταυτόχρονα παρόντα 
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δυναμικά, τό Ενα άγάπης καί τό άλλο μίσους πρός τό ίδιο 
πρόσωπο. Σ* Ενα βαθύτερο Επίπεδο, είναι μιά άναστολή καί τών 
λιμπιντικών καί τών Επιθετικών παρορμήσεων άπό τόν ύπάρ-
χοντα φόβο τής τιμωρίας. "Αν δλες οί Εκδηλώσεις άναλυθοΰν 
άδιάκριτα καί ταυτόχρονα, τότε δύσκολα θά κατανικηθεί ή 
άμφιθυμία. Κι αύτό θά μπορούσε νά όδηγήσει κάποιον στήν 
ύπόθεση δτι ό άνθρωπος είναι βιολογικά, δηλαδή, άμετάκλητα 
άμφιθυμικός. "Αν, άπό τή μιά,προχωρήσουμε σύμφωνα μέ τίς 
δομικές καί δυναμικές σχέσεις, τότε γρήγορα τό μίσος θά έρθει 
στό προσκήνιο καί θά μπορέσει νά Εξαλειφθεί σχετικά εύκολα 
μέ τήν άνάλυση, άνοίγοντας Ετσι τό δρόμο γιά τήν Εξαγωγή τών 
λιμπιντικών παρορμήσεων. Ή καλύτερη διαδικασία γι' αύτόν 
τό διαχωρισμό τών Αμφιθυμικών παρορμήσεων είναι ή διεξοδική 
άνάλυση τής τωρινής δυσπιστίας, άπό τήν άρχή κιόλας τής 
άνάλυσης. 

Στή συζήτηση αύτή χρειάστηκε νά περιοριστούμε στά ούσια-
στικά γνωρίσματα τού ψυχαναγκαστικοΰ χαρακτήρα, χωρίς νά 
θίξουμε πολλά δευτερεύοντα χαρακτηριστικά. Κι αύτό ήταν 
άρκετό, άν κατορθώσαμε νά Εξηγήσουμε τή βασική συγκρότη-
ση τοΰ χαρακτήρα. 

3. Ο ΦΑΛΛΙΚΟΣ-ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΊΊΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

Ό προσδιορισμός τοΰ «φαλλικοΰ-ναρκισσιστικοΰ χαρακτή-
ρα» προέκυψε άπ' τήν άνάγκη διαφοροποίησης μορφών χαρα-
κτήρα πού βρίσκονται άνάμεσα στόν ψυχαναγκαστικό καί τόν 
ύστερικό. 'Εμφανίζουν σαφή χαρακτηριστικά, πού διαφέρουν 
ξεκάθαρα, τόσο σέ σχέση μέ τόν τρόπο προέλευσής τους, δσο 
καί σέ σχέση μέ τόν τρόπο έκδήλωσής τους, άπό τίς δυό άλλες 
αύτές μορφές, κι Ετσι ή διάκριση είναι δικαιολογημένη. Ό 
δρος «φαλλικός-ναρκισσιστικός χαρακτήρας», πού μερικές φο-
ρές άποκαλεΐται, λιγότερο σωστά, «γενετήσιος ναρκισσιστικός-
χαρακτήρας», Ενσωματώθηκε στήν ψυχαναλυτική όρολογία έδώ 
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καί λίγα χρόνια. Ή περιγραφή τοΰ τύπου αύτοΰ παρουσιάστηκε 
γιά πρώτη φορά σέ μιά, άδημοσίευτη πιό πρίν, έργασία, στήν 
Ψυχαναλυτική 'Εταιρεία τής Βιέννης τόν 'Οχτώβρη τοΰ 1926. 

Ό φαλλικός-ναρκισσιστικός χαρακτήρας διαφέρει άκόμη 
καί στήν έξωτερική έμφάνιση άπό τόν ψυχαναγκαστικό καί τόν 
ύστερικό χαρακτήρα. Ό ψυχαναγκαστικός είναι κύρια άνε-
σταλμένος, έπιφυλακτικός, καταθλιπτικός — ό ύστερικός είναι 
νευρικός, δραστήριος, γεμάτος φόβους, άσταθής, άπρόβλεπτος. 
Ό τυπικός φαλλικός-ναρκισσιστικός χαρακτήρας, άπό τήν 
άλλη, είναι γεμάτος αύτοπεποίθηση, μερικές φορές άλαζόνας, 
έλαστικός, ένεργητικός, συχνά Εντυπωσιακός στό φέρσιμό του. 
Ό σ ο πιό νευρωσικός είναι ό Εσωτερικός μηχανισμός, τόσο πιό 
ένοχλητικοί είναι αύτοί οί τρόποι συμπεριφοράς καί τόσο πιό 
κραυγαλέα έπιδεικνύονται. Άπό σωματική άποψη, ό φαλλικός-
ναρκισσιστικός χαρακτήρας άνήκει κύρια στόν άθλητικό τύπο, 
σπάνια στόν άσθενικό'καί μόνο σέ μεμονωμένες περιπτώσεις 
στόν πυκνικό τύπο (κατά Κρέτσμερ). Τά χαρακτηριστικά τοΰ 
προσώπου του έμφανίζουν άδρές καί όξείες άρρενωπές γραμμές. 
Πολύ συχνά, ώστόσο, παρά τήν άθλητική του έμφάνιση, 
συναντάμε θηλυκά, κοριτσίστικα χαρακτηριστικά (τό άποκα-
λούμενο μωρουδίστικο πρόσωπο). Ή καθημερινή συμπεριφορά 
δέν είναι ποτέ ύποτακτική, δπως στόν παθητικό-θηλυκό χαρα-
κτήρα — συνήθως είναι άλαζονική, είτε ψυχρά έπιφυλακτική, 
είτε περιφρονητικά Επιθετική. Καί μερικές φορές ή συμπεριφο-
ρά του είναι «άγκαθερή», δπως τήν άποκάλεσε κάποτε Ενας 
άντιπρόσωπος αύτοΰ τοΰ τύπου. Τό ναρκισστικό στοιχείο, σ' 
άντίθεση μέ τό άντικειμενότροπο-λιμπιντικό στοιχείο, προε-
ξάρχει στή στάση του άπέναντι στό άντικείμενο, μαζί καί στό 
άντικείμενο άγάπης, καί πάντοτε είναι διαποτισμένο άπό λίγο ή 
πολύ συγκαλυμμένα σαδιστικά χαρακτηριστικά. 

Στήν καθημερινή ζωή, ό φαλλικός-ναρκισσιστικός χαρακτή-
ρας συνήθως προλαμβάνει κάθε έπικείμενη έπίθεση μέ μιά 
έπίθεση δική του. Ή Επιθετικότητα τοΰ χαρακτήρα του Εκφρά-
ζεται λιγότερο στό τί κάνει καί λέει καί περισσότερο στόν 
τρόπο πού ένεργεΐ. 'Ιδιαίτερα δσοι δέν έλέγχουν τή δική τους 
Επιθετικότητα τόν αίσθάνονται σάν τελείως Επιθετικό καί 
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προληπτικό. Ol πιό Εντονοι τύποι τείνουν νά καταλαμβάνουν 
ήγετικές θέσεις στή ζωή καί δύσκολα είναι κατάλληλοι γιά 
κατώτερες θέσεις τής άράδας. "Οταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, 
δπως στό στρατό ή παρόμοιες Ιεραρχικές όργανώσεις, άναπλη-
ρώνουν τήν άναγκαστική δικιά τους ύποταγή συμπεριφερόμενοι 
κυριαρχικά στούς κατωτέρους τους. Ά ν ή ματαιοδοξία τους 
θιγεί, τότε άντιδρούν μέ ψυχρή περιφρόνηση, έκδηλη κακοδια-
θεσία ή κι άνοιχτή έπιθετικότητά. Ό ναρκισσισμός τους, σ* 
άντίθεση μέ τών άλλων χαρακτηρολογικών τύπων, έκφράζεται 
δχι τόσο μέ παιδιάστικο, άλλά μέ κραυγαλέα γεμάτο αυτοπεποί-
θηση τρόπο, μέ θορυβώδη έπίδειξη άνωτερότητας κι άξιοπρέ-
πειας, παρά τό γεγονός δτι ή βάση τής φύσης τους δέν είναι 
λιγότερο παιδιάστικη άπ' αύτή τών άλλων τύπων. Μιά σύγκρι-
ση τής δομής ένός ψυχαναγκαστικοΰ π.χ. χαρακτήρα προσφέ-
ρει ξεκάθαρη τήν εΙκόνα τών διαφορών άνάμεσα στόν προγενε-
τήσιο καί στόν φαλλικής βάσης ναρκισσισμό. Παρά τήν 
ύπερβολική ένασχόληση μέ τόν έαυτό τους, μερικές φορές 
διαμορφώνουν Ισχυρές σχέσεις μέ άνθρώπους καί πράγματα τού 
κόσμου. Άπό τήν άποψη αύτή μοιάζουν πολύ μέ τόν γενετήσιο 
χαρακτήρα. Διαφέρουν, δμως, άπ* αύτόν κατά τό δτι ο( πράξεις 
τους παρουσιάζουν πολύ βαθύτερη κι εύρύτερη τήν τάση νά 
έπηρεάζονται άπό άνορθολογικά κίνητρα. Ό τύπος αύτός 
συναντιέται τό πιό συχνά άνάμεσα στούς άθλητές, πιλότους, 
στρατιωτικούς καί μηχανικούς. Τό έπιθετικό θάρρος είναι ένα 
άπ' τά πιό έξέχοντα γνωρίσματα τοΰ χαρακτήρα τους, δπως 
άκριβώς ή προσεχτική στάση άναμονής χαρακτηρίζει τόν 
ψυχαναγκαστικό χαρακτήρα καί ή άποφυγή τών έπικίνδυνων 
καταστάσεων χαρακτηρίζει τόν παθητικό-θηλυκό χαρακτήρα. 
Αύτό τό θάρρος καί ή μαχητικότητα τοΰ φαλλικοΰ-ναρκισσι-
στικοΰ χαρακτήρα έχουν, σ' άντίθεση μέ τόν γενετήσιο χαρα-
κτήρα, λειτουργία άναπλήρωσης καί χρησιμεύουν άκόμη γιά 
τήν άπόκρουση άντίθετων τάσεων. Αύτό δέν έχει καί μεγάλη 
σημασία σέ σχέση μέ τ' άντίστοιχα έπιτεύγματά τους. 

Ή άπουσία άπό άντίδραση σχηματισμών ένάντια στήν άπρο-
κάλυπτα έπιθετική καί σαδιστική συμπεριφορά διακρίνει τόν 
φαλλικό-ναρκισσιστικό άπό τόν ψυχαναγκαστικό χαρακτήρα. 
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Θά χρειαστεί ν* άποδείξουμε δτι αύτή ή Επιθετική συμπεριφορά 
έκπληρώνει λειτουργίες άμυνας. 'Εξαιτίας τής άνεμπόδιστης 
Επιθετικότητας τών σχετικά μή νευρωσικών άντιπροσώπων τοΰ 
τύπου αύτού, οί κοινωνικές δραστηριότητες είναι έντονες, 
παρορμητικές, ένεργητικές, πετυχημένες καί συνήθως παραγω-
γικές. "Οσο πιό νευρωσικός είναι ό χαρακτήρας, τόσο πιό 
Ιδιότροπες καί μονόπλευρες φαίνονται οί δράστη ριότητές του 
— άν καί δέν είναι ύποχρεωτικό νά 'ναι καί στήν πραγματικό-
τητα τόσο περίεργες καί μονόπλευρες. 'Ανάμεσα στίς πράξεις 
αύτές καί τή δημιουργία παρανοϊκών συστημάτων έκτείνονται 
οί ποικίλες παραλλαγές αύτοΰ τοΰ τύπου χαρακτήρα. Ή 
συμπεριφορά τοΰ φαλλικοΰ-ναρκισσιστικού χαρακτήρα διαφέ-
ρει άπό τοΰ ψυχαναγκαστικοΰ χαρακτήρα κατά τή μεγαλύτερη 
τόλμη της καί τή λιγότερη τελειομανία σέ σχέση μέ τίς 
λεπτομέρειες. 

Στούς φαλλικούς-ναρκισσιστικούς άνδρες, ή στυτική Ικανό-
τητα, σ' άντίθεση μέ τήν όργασμική Ικανότητα, είναι πολύ 
καλά άναπτυγμένη. 01 σχέσεις μέ τίς γυναίκες διαταράσσονται 
άπό τήν τυπική περιφρονητική τους στάση άπέναντι στό 
γυναικείο φύλο. Παρόλα αύτά, οί άντιπρόσωποι αύτοΰ τοΰ 
χαρακτηρολογικοΰ τύπου θεωρούνται έξαιρετικά έπιθυμητά 
σεξουαλικά άντικείμενα, γιατί στό παρουσιαστικό τους έμφανί-
ζουν δλα τά σημάδια τής έκδηλης άρρενωπότητας. "Αν καί δχι 
σπάνιος, ό φαλλικός-ναρκισσιστικός χαρακτήρας συναντιέται 
πολύ λιγότερο συχνά στίς γυναίκες. ΟΙ νευρωσικές μορφές 
χαρακτηρίζονται άπό ένεργητική όμοφυλοφιλία καί κλειτοριδι-
κή διέγερση. Οί γενετήσια ύγιέστερες μορφές χαρακτηρίζονται 
άπό άπέραντη αύτοπεποίθηση πού βασίζεται στό σωματικό 
σφρίγος ή όμορφιά. 

"Ολες σχεδόν οί μορφές ένεργητικής άνδρικής καί γυναικείας 
όμοφυλοφιλίας, οί περισσότερες περιπτώσεις τής λεγόμενης 
ήθικής παραφροσύνης, ή παράνοια καί οί συναφείς μορφές 
σχιζοφρένειας καί, έπιπρόσθετα, πολλές περιπτώσεις έρυθροφο-
βίας καί έκδηλα σαδιστών διεστραμμένων άνδρών, άνήκουν 
στόν φαλλικό-ναρκισσιστικό τύπο χαρακτήρα. Οί παραγωγικές 
γυναίκες πολύ συχνά Εντάσσονται σ' αύτήν τήν κατηγορία. 
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"Ας στρέψουμε τώρα τήν προσοχή μας στή δομή καί τή 
γέννηση αύτοΟ τοΰ χαρακτήρα. Πρώτα-πρώτα, πρέπει νά δια-
κρίνουμε τίς παρορμήσεις έκεΐνες πού πετυχαίνουν άμεση 
Ικανοποίηση μέ τή φαλλική-ναρκισσιστική συμπεριφορά άπό 
αύτές πού σχηματίζουν τόν ναρκισσιστικό άμυντικό έξοπλισμό, 
άν καί είναι καί οί δυό άλληλένδετες. Ένα τυπικό στοιχείο, πού 
άναδείχνει ή άνάλυση, είναι ή ταύτιση άνάμεσα στό έγώ σάν 
σύνολο καί στόν φαλλό — στήν περίπτωση τών φαλλικών-ναρ-
κισσιστικών γυναικών, ύπάρχει Ισχυρότατη ή φαντασίωση δτι 
Εχουν πέος. Τό έγώ, δμως, αύτό είναι ξεκάθαρα καυχησιάρικο. 
Στήν έρυθροφοβία, ή παρόρμηση αύτή άπωθείται καί άναδύεται 
μέ τή μορφή ένός έντονα νευρωσικοΰ αισθήματος ντροπής καί 
μέ κοκκίνισμα τοΰ προσώπου. Στή βάση καί κοινό στοιχείο 
αύτών τών περιπτώσεων είναι ή καθήλωση στή φάση έκείνη τής 
παιδικής άνάπτυξης κατά τήν όποία ή πρωκτική-σαδιστική 
θέση έχει μόλις ξεπεραστεί, ένώ ή γενετήσια άντικειμενοτρό-
πος λιμπιντική θέση δέν έχει πλήρως έπιτευχθεϊ καί, συνεπώς, 
διέπεται άπό τήν ύπερήφανη, γεμάτη αύτοπεποίθηση συγκέν-
τρωση στό πέος τοΰ παιδιοΰ. Ό φαλλικός-ναρκισσιστικός 
χαρακτήρας χαρακτηρίζεται δχι μόνο άπ* αύτή τή φαλλική 
ύπερηφάνεια άλλά, πολύ περισσότερο, άπό τά κίνητρα πού τόν 
ώθοΰν νά σταματήσει σ' αύτή τή φάση άνάπτυξης. 

Παράλληλα μέ τήν ύπερηφάνεια γιά τόν πραγματικό ή τόν, 
δπως μπορεί νά συμβεί, φαντασιωσικό φαλλό, συνυπάρχει καί 
Ισχυρή φαλλική έπιθετικότητα. 'Ασυνείδητα, τό πέος, στήν 
περίπτωση τοΰ άνδρα τέτοιου τύπου, χρησιμεύει λιγότερο σάν 
έργαλεΐο άγάπης άπ' δσο σάν έργαλεΐο έπιθετικότητας, πού 
ζητά νά λάβει έκδίκηση άπό τή γυναίκα. Αύτό έξηγεϊ τήν 
Ισχυρή στυτική Ικανότητα πού χαρακτηρίζει αύτό τόν τύπο, 
άλλά καί τή σχετική του άνικανότητα γιά βίωση τής όργασμι-
κής έμπειρίας. Στίς παιδικές Ιστορίες τοΰ φαλλικοΰ-ναρκισσι-
στικοΰ χαρακτήρα, οί σοβαρότερες άπογοητεύσεις σχετικά μέ 
τήν άγάπη συναντιώνται μ' έκπληκτική κανονικότητα — άπο-
γοητεύσεις πού άφοροΰν άκριβώς τά έτερόφυλα άντικείμενα, 
δηλαδή τή μητέρα στήν περίπτωση τών άγοριών, καί τόν 
πατέρα στήν περίπτωση τών κοριτσιών. Καί πραγματικά, αύτές 
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ol άπογοητεύσεις βιώνονται κατά τήν άποκορύφωση τής Επιδί-
ωξης κερδίσματος τοδ άντικειμένου μέ φαλλική Επίδειξη. Στήν 
περίπτωση τών άνδρών άντιπροσώπων αύτοΰ τοΰ τύπου, ή 
μητέρα είναι πολύ συχνά 6 αύστηρότερος γονιός, είτε ό 
πατέρας Εχει πεθάνει πολύ νωρίς ή δέν Εχει παντρευτεί τή 
μητΕρα καί δέν ήταν ποτέ παρών. 

Ή άναστολή τής παραπέρα έξέλιξης πρός τή γενετήσια 
άντικειμενοτρόπο άγάπη κατά τήν παιδική ήλικία, έξαιτίας 
σοβαρής ματαίωσης τών γενετήσιων κι έπιδειξιακών δραστηρι-
οτήτων, πού βρίσκονται στό άποκορύφωμα τής άνάπτυξής τους, 
κατά τυπικό τρόπο άπό τό γονιό (ή γονεϊκή μορφή) στόν όποίο 
είχαν άρχίσει νά έστιάζονται τά γενετήσια ένδιαφέροντα, 
προκαλεί μιά ταύτιση μέ τόν γενετήσια έπιθυμούμενο γονιό (ή 
γονεϊκή μορφή) σέ γενετήσιο έπίπεδο. Τά άγόρια, π.χ., παραι-
τούνται άπό καί ένδοβάλλουν τό θηλυκό άντικείμενο καί 
μεταθέτουν τά ένδιαφέροντά τους στόν πατέρα (όμοφυλοφιλία 
ένεργητική, γιατί είναι φαλλική). Ή μητέρα διατηρείται σάν 
έπιθυμούμενο άντικείμενο, άλλά μόνο μέ ναρκισσιστικές στά-
σεις καί μέ σαδιστικές τάσεις Εκδίκησης. Οί τέτοιου τύπου 
άνδρες έπιδιώκουν ξανά καί ξανά, άσυνείδητα, ν' άποδείξο.υνε 
στίς γυναίκες πόσο είναι Ικανοί. Ταυτόχρονα, δμως, ή σεξουα-
λική πράξη άποτελεϊ διάτρηση ή καταστροφή — καί, πλησιέ-
στερα στήν έπιφάνεια, υποβάθμιση — τής γυναίκας. Στίς φαλλι-
κές-ναρκισσιστικές γυναίκες, ή γενετήσια έκδίκηση ένάντια 
στόν άνδρα (εύνουχισμός) κατά τή σεξουαλική πράξη καί ή 
προσπάθεια νά τόν κάνουν νά φαίνεται ή νά 'ναι άνίκανος 
γίνεται, μέ άντίστοιχο τρόπο, κυρίαρχη τάση. Αύτό βέβαια δέ 
βρίσκεται σέ διάσταση μέ τή σεξουαλική Ελξη, πού άσκοΰν 
αύτοί οί Εντονα Ερωτικοί χαρακτήρες στό άντίθετο φύλο. Έτσι, 
συχνά συναντάμε μιά νευρωσική-πολυγαμική άνικανότητα άνο-
χής τοΰ συντρόφου, μ' Ενεργητική πρόκληση άπογοητεύσεων 
καί παθητική άποφυγή τής δυνατότητας Εγκατάλειψης άπ' τόν 
άλλο. Σ άλλες περιπτώσεις, δπου ή ναρκισσιστική εύαισθησία 
διαταράσσει τόν μηχανισμό άναπλήρωσης, βρίσκουμε άδύνατη 
Ικανότητα, τήν όποία τό άτομο δΕν τήν άποδΕχεται. "Οσο πιό 
διαταραγμένη είναι ή Ικανότητα, τόσο πιό άσταθής είναι 
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συνήθως ή γενική διάθεση. Σέ τέτοιες περιπτώσεις, ύπάρχουν 
αίφνίδιες μεταπτώσεις άπό ένα αίσθημα άνδρικής αύτοπεποίθη-
σης σέ καταστάσεις βαθιάς κατάθλιψης. Ή Ικανότητα γιά 
έργασία είναι κι αύτή σοβαρά διαταραγμένη. 

Ή φαλλική-έπιδειξιακή καί σαδιστική στάση χρησιμεύει 
ταυτόχρονα σάν άμυνα ένάντια σέ διαμετρικά άντίθετες τάσεις. 
Ό ψυχαναγκαστικός χαρακτήρας, δοκιμάζοντας γενετήσια μα-
ταίωση, παλινδρομεί στό προηγούμενο στάδιο τής πρωκτικότη-
τας κι άναπτύσσει άπό άντίδραση σχηματισμούς σ' αύτό τό 
έπίπεδο. Ό φαλλικός-ναρκισσιστικός χαρακτήρας παραμένει 
στό φαλλικό στάδιο — στήν πραγματικότητα, διογκώνει τίς 
έκδηλώσεις του- όμως αύτό τό κάνει μέ τήν πρόθεση νά 
προστατευτεί άπό μιά παλινδρόμηση στό παθητικό καί πρωκτικό 
στάδιο. Κατά τήν πορεία τής άνάλυσης τέτοιων χαρακτήρων, 
συναντάμε όλο καί πιό έντονες καί συμπυκνωμένες, καθώς καί 
πιό άκαμπτα άποκρουόμενες πρωκτικές καί παθητικές τάσεις. 
Όμως, οί τάσεις αύτές δέν συγκροτούν άμεσα τόν χαρακτήρα. 
Αύτός καθορίζεται κύρια άπό τήν άμυνα ένάντια σ' αύτές τίς 
τάσεις, μέ τή μορφή φαλλικού σαδισμού κι έπιδειξιομανίας — 
άμυνα πού προέρχεται άπό ένα έγώ τό όποίο έχει γίνει 
φαλλικό-ναρκισσιστικό. 'Υπάρχει έκδηλη διαφορά σ' αύτό τό 
σημείο άνάμεσα στόν παθητικό-θηλυκό καί τόν φαλλικό-ναρ-
κισσιστικό χαρακτήρα. 'Ενώ ό πρώτος άποκρούει τήν έπιθετι-
κότητά καί τΙς γενετήσιες παρορμήσεις του μέ τή βοήθεια τής 
πρωκτικής καί παθητικής παράδοσης, ό δεύτερος άποκρούει τίς 
πρωκτικές καί παθητικές-όμοφυλοφιλικές τάσεις του μέ τή 
βοήθεια τής φαλλικής έπιθετικότητας. Συχνά άκούμε άναλυτές 
νά περιγράφουν τέτειους χαρακτήρες σάν πρωκτικούς καί 
παθητικούς όμοφυλόφιλους. Όμως, δπως άκριβώς κι ό παθητι-
κός-θηλυκός χαρακτήρας δέν μπορεί νά θεωρηθεί φαλλικός-σα-
διστικός γιατί άποκρούει αύτές τίς τάσεις, παρόμοια κι ό 
φαλλικός-ναρκισσιστικός χαρακτήρας δέν μπορεί νά περιγρα-
φεί σάν πρωκτικός-παθητικός έπειδή κατορθώνει καί καθυπο-
τάσσει αύτές τίς παρορμήσεις του. Ό χαρακτήρας καθορίζεται 
δχι άπό τό τί άποκρούει κι άναχαιτίζει, άλλά άπό τόν τρόπο πού 
τό κάνει κι άπό τίς ένστικτικές δυνάμεις τίς όποιες χρησιμοποι-
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εΐ γι' αύτό τό σκοπό τό έγώ. 
Σέ περιπτώσεις ήθικής παραφροσύνης, Ενεργητικής όμοφυλο-

φιλίας καί φαλλικού σαδισμού, καθώς καί στίς έξιδανικευμένες 
μορφές αύτών τών τύπων, σ' έπαγγελματίες π.χ. άθλητές, ή 
άμυνα αύτή λειτουργεί καλά — οί άποκρουόμενες τάσεις 
παθητικής καί πρωκτικής όμοφυλοφιλίας Εκφράζονται μόνο μέ 
όρισμένες ύπερβολές. Σέ περιπτώσεις παράνοιας, άντίθετα, οί 
άποκρουόμενες τάσεις άναδύονται μέ τή μορφή παραληρημά-
των. Ή έρυθροφοβία σχετίζεται στενά μέ τήν παρανοϊκή μορφή 
αύτοΰ τοΰ χαρακτήρα — καί συχνά συναντάμε στό άναμνηστικό 
τής παρανοειδοΰς σχιζοφρένειας περιπτώσεις παθολογικού κοκ-
κινίσματος. "Ενας άσθενής, πού πάσχει άπό έρυθροφοβία, 
έμφανίζει μιά συμπτωματική άνάδυση τής άποκρουόμενης πα-
θητικής καί πρωκτικής όμοφυλοφιλίας, στό μέτρο πού έγκατα-
λείπει τόν αύνανισμό Εξαιτίας έντονου άγχους εύνουχισμοΰ. Ή 
σεξουαλική λίμναση πού δημιουργείται άποδυναμώνει τήν 
άμυντική λειτουργία τοΰ έγώ κι έπηρεάζει τήν άγγειοκινητική 
δραστηριότητα. Ή ένεργητική όμοφυλοφιλία, ό φαλλικός 
σαδισμός καί ή ήθική παραφροσύνη, άντίθετα, διαθέτουν Ισχυ-
ρή έγωτική άμυνα, άρκεΐ νά ύπάρχει πραγματική λιμπιντική 
Ικανοποίηση. "Αν, γιά τόν ένα ή τόν άλλο λόγο, αύτή ή 
Ικανοποίηση διακοπεί γιά ένα χρονικό διάστημα, τότε ή 
παθητική καί πρωκτική τάση άναδύεται καί σ' αύτές τίς 
περιπτώσεις, είτε συμπτωματικά, είτε άνοιχτά. 

Άνάμεσα στούς φαλλικούς-ναρκισσιστικούς-σαδιστικούς χα-
ρακτήρες συχνά συναντάμε τοξικομανείς, καί Ιδιαίτερα άλκοο-
λικούς. Στή ρίζα αύτών τών περιπτώσεων βρίσκεται δχι μόνο ή 
καταπνιγμένη όμοφυλοφιλία, άλλά καί Ενα άλλο είδικό γνώρι-
σμα αύτοΰ τοΰ τύπου χαρακτήρα, πού είναι κι αύτό άποτΕλεσμα 
φαλλικής ματαίωσης. Ά ς πάρουμε τήν περίπτωση τοΰ άνδρα. 
Παράλληλα μΕ τή ματαίωση τής φαλλικής Επίδειξης καί τοΰ 
αύνανισμοΰ άπό τή μητΕρα, ύπάρχει καί μιά ταύτιση μ' αύτήν. 
Αύτό Εχει διεγερτική Επίδραση στήν πρόσφατα ξεπερασμΕνη 
πρωκτική θέση καί, συνεπώς, στήν παθητική-θηλυκή συμπερι-
φορά. Αύτό άντισταθμίζεται άμέσως μέ ένίσχυση τών φαλλικών 
-έπιδειξιακών καί έπιθετικών, δηλαδή άρσενικών παρορμήσε-
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ων. "Ομως, δταν ή ταυτοποίηση μέ τή γυναίκα πραγματοποιεί-
ται στό φαλλικό στάδιο, ή γυναίκα φαντασ^ώνεται σάν νά έχει 
πέος καί τό πέος τοϋ ίδιου τοϋ άτόμου συνδέεται μέ τόν μαστό3. 
Βρίσκουμε, λοιπόν, μιά τάση γιά παθητική κι ένεργητική 
πεολειχία στίς σεξουαλικά ένεργές μορφές αύτοϋ τοϋ χαρακτη-
ρολογικοϋ τύπου, καθώς καί μιά μητρική στάση άπέναντι στούς 
νεώτερους άνδρες στήν περίπτωση τοϋ άνδρα καί στίς νεώτερες 
καί θηλυκές γυναίκες στήν περίπτωση τής γυναίκας. Καί στόν 
άλκοολισμό ύπάρχει παλινδρόμηση στή στοματική θέση. Συνε-
πώς, τά τυπικά γνωρίσματα τοΰ φαλλικοΰ-ναρκισσιστικοΰ χα-
ρακτήρα έπισκιάζονται κι έξαλείφονται στόν άλκοολικό. 

Στόν φαλλικό-ναρκισσιστικό χαρακτήρα, οί μεταβατικές κα-
ταστάσεις άνάμεσα στίς ύγιεϊς άντικειμενότροπες λιμπιντικές 
μορφές, άπό τή μιά, καί τίς παθολογικές, προγενετήσιες μορφές 
τοξικομανίας καί χρόνιας κατάθλιψης, άπό τήν άλλη, είναι 
πολύ πιό πολυάριθμες καί ποικιλόμορφες άπ' δ,τι στούς άλλους 
τύπους χαρακτήρα. Στήν ψυχοπαθολογία πολλά λέγονται γιά τή 
συγγένεια άνάμεσα στήν Ιδιοφυΐα καί τό έγκλημα. "Ομως, ό 
τύπος πού έχουν στό νοΰ τους αύτοί πού συζητοΰν τό θέμα αύτό, 
δέν είναι προϊόν μήτε τοΰ ψυχαναγκαστικοΰ, μήτε τοΰ ύστερι-
κοΰ, μήτε τοΰ μαζοχιστικού χαρακτήρα — άλλά προκύπτει 
κύρια άπό τόν φαλλικό-ναρκισσιστικό χαρακτήρα. Οί περισσό-
τεροι άπό τούς σεξουαλικούς δολοφόνους τών τελευταίων 
χρόνων άνήκουν σ' αύτό τόν τύπο χαρακτήρα, π.χ., οί Haar-
mann καί Kurten. Έξαιτίας σοβαρών παιδικών άπογοητεύσεων 
στόν τομέα τής άγάπης, οί άνδρες αύτοί παίρνουν φαλλική-σα-
διστική έκδίκηση άπό τό σεξουαλικό άντικείμενο. Ό Λαντρύ, 
καθώς κι ό Ναπολέοντας κι ό Μουσολίνι άνήκουν στόν 
φαλλικό-ναρκισσιστικό τύπο χαρακτήρα. Ό συνδυασμός τοΰ 
φαλλικού ναρκισσισμού καί τοΰ φαλλικοΰ σαδισμού, συνοδευό-
μενος άπό άναπλήρωση τών παθητικών καί πρωκτικών όμοφυ-
λόφιλων παρορμήσεων, δημιουργεί τίς πιό έντονα φορτισμένες 
μ' ένεργητικότητα ψυχικές Ιδιοσυστασίες. Τό άν ένας τέτοιος 
τύπος θά στρέψει τήν ένεργητικότητά του σ* έποικοδομητικές 

3. Βλέπε τΙς Ερευνες τών Böhm καί Sadger γιά τήν ένεργητική όμοφυλοφιλία. 
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προσπάθειες ή στό Εγκλημα Εξαρτάται, σέ μεγάλο βαθμό, πρώτα 
καί κύρια άπό τίς δυνατότητες πού προσφΕρονται σ" αύτόν τόν 
χαρακτήρα άπ' τό κοινωνικό κλίμα καί κατάσταση γιά τή 
χρησιμοποίηση τής Ενεργητικότητάς του μ' Εξιδανικευμένη 
μορφή. 

Δεύτερη σέ σπουδαιότητα Ερχεται ή Εκταση τής γενετήσιας 
Ικανοποίησης. Αύτή καθορίζει τήν ποσότητα τοΰ Ενεργειακού 
πλεονάσματος πού πάει στίς καταστροφικΕς παρορμήσεις καί, 
συνεπώς, τό πόσο πιεστική γίνεται ή άνάγκη γιά Εκδίκηση καί 
τί παθογόνες μορφές παίρνει. 'Αντιπαραβάλλοντας τίς κοινωνι-
κές καί λιμπιντοοικονομικές συνθήκες, δέ θέλουμε νά συσκοτί-
σουμε τό γεγονός δτι ή άναστολή τής Ικανοποίησης έξαρτάται 
κι άπό κοινωνικοοικογενειακούς παράγοντες. Σέ σχέση μέ τήν 
Ιδιοσυστασία τους οί χαρακτη ρολογικές αύτές μορφές πιθανά 
νά παράγουν μιά πάνω άπό τό μέσο δρο ποσότητα λιμπιντικής 
Ενέργειας, δίνοντας Ετσι στήν Επιθετικότητα τή δυνατότητα νά 
γίνει τόσο πολύ πιό Εντονη. 

Ή άναλυτική θεραπεία τών φαλλικών-ναρκισσιστικών χαρα-
κτήρων είναι Ενα άπ' τά πιό Ικανοποιητικά καθήκοντα. Μιά καί 
στούς άσθενεϊς αύτούς ύπάρχει πλήρης Επίτευξη τοΰ φαλλικού 
σταδίου καί ή Επιθετικότητα είναι σχετικά άνεμπόδιστη, είναι 
εύκολότερο, μετά τό ξεπέρασμα τών άρχικών δυσκολιών, ν' 
άποκατασταθεί ή γενετήσια καί σεξουαλική Ικανότητα, άπ' δ,τι 
σέ άσθενείς άλλων μορφών χαρακτήρα. Ή άνάλυση είναι 
πάντα έλπιδοφόρα, άν δ άναλυτής κατορθώσει ν' άποκαλύψει 
τίς φαλλικές-ναρκισσιστικές τάσεις σάν άπόκρουση παθητι-
κών-θηλυκών παρορμήσεων καί νά έξαλείψει τήν άσυνείδητη 
στάση έκδίκησης άπέναντι στό άντίθετο φύλο. "Αν αύτό δέ 
γίνει, οί άσθενείς παραμένουν ναρκισσιστικά άπρόσιτοι. Ή 
χαρακτη ραντίστασή τους άποτελείται άπό έπιθετική άποδοκι-
μασία τής θεραπείας καί τοΰ άναλυτή, μέ λιγότερο ή περισσότε-
ρο συγκαλυμμένη μορφή, άπό ναρκισσιστικό σφετερισμό τής 
Ερμηνευτικής Εργασίας, άπό άπόρριψη κι άπόκρουση κάθε 
άγχώδους καί παθητικής παρόρμησης καί, πάνω άπ' δλα, άπό 
τή θετική μεταβίβαση. Ή Επανενεργοποίηση τού φαλλικοΰ 
άγχους γίνεται Εφικτή μόνο μέ τήν ένεργητική καί συνεπή 
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άποκάλυψη τών άντιδραστικών ναρκισσιστικών μηχανισμών. 
01 Ενδείξεις παθητικότητας καί πρωκτικών-όμοφυλοφιλικών 
τάσεων δέν πρέπει νά όδηγηθοδν άμέσως σέ βάθος — γιατί, σέ 
τέτοια περίπτωση, ή ναρκισσιστική άμυνα θά δυναμώνει μέχρι 
πού θά γίνει τελείως άπρόσιτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI 

Ο ΜΑΖΟΧΙΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: « Ό Μαζοχιστικός Χαρακτήρας» πρωτοπαρου-
σιάστηκε στό Internationalen Zeitschrift für Psychoanalyse, 
XVIII (1932-33). 'Αντιπροσωπεύει τήν κλινική ρήξη τοΰ Βίλ-
χελμ Ράιχ μέ τή θεωρία τοΰ Φρόυντ γιά τό ένστικτο τοΰ 
θανάτου. Γιά πρώτη φορά στήν Ιστορία τής σεξουαλικής 
παθολογίας άποδείχτηκε, στή βάση κλινικών έρευνών, δτι: 

1) Τά φαινόμενα, πού χρησιμοποιήθηκαν γιά νά τεκμηριώ-
σουν τήν ΰπόθεση τής θεωρίας γιά τό ένστικτο τοΰ θανάτου, 
μποροΰν ν' άναχθοΰν σέ μιά είδική μορφή όργασμικοΰ άγχους. 

2) Ό μαζοχισμός δέν είναι μιά βιολογικά καθορισμένη 
ένόρμηση — άλλά μιά δευτερογενής ένόρμηση μέ τήν σεξοικο-
νομική έννοια, δηλαδή τό άποτέλεσμα μιας άπώθησης τών 
φυσικών σεξουαλικών μηχανισμών. 

3) Δέν ύπάρχει καμιά βιολογική παρόρμηση πρός τή δυσαρέ-
σκεια — συνεπώς, δέν ύπάρχει κανένα ένστικτο τοΰ θανάτου. 

Τό 1933, ή έργασία αύτή Ενσωματώθηκε στήν Άνάλυση τοΰ 
Χαρακτήρα τοΰ Βίλχελμ Ράιχ. 

Στά χρόνια πού άκολούθησαν τήν έκδοσή της, όρισμένα μέρη 
αύτής τής άποσαφήνισης τοΰ προβλήματος τοΰ μαζοχισμοΰ 
υΙοθετήθηκαν άπό διάφορους άναλυτές, χωρίς νά γίνεται μνεία 
γιά τήν πηγή τους. Όμως, κανείς δέ συζήτησε, μήτε παρουσία-
σε τό κεντρικό στοιχείο τοΰ προβλήματος, δηλαδή τήν είδοποιό 
μαζοχιστική άναστολή τής όργασμικής λειτουργίας, πού έκδη-
λώνεται σάν φόβος θανάτου ή φόβος διαλυτικής Ικρηξης. "Έτσι, ή 
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λύση τοΰ προβλήματος τοΰ μαζοχισμού παρέμεινε άποκλειστι-
κό έπιστημονικό έπίτευγμα τής σεξοικοινομίας. 

Ή δημοσίευση αύτοΰ τό δοκιμίου, τό 1932, δέν ήταν άπαλλα-
γμένη άπό δραματικά παρεπόμενα. Ό Φρόυντ, πού ήταν ό 
έκδότης τοΰ Internationalen Zeitschrift für Psychoanalyse, δεχό-
ταν νά δημοσισευτεί τό άρθρο σ' αύτό τό περιοδικό μόνο μέ τόν 
όρο ότι θά συνοδευόταν άπό ένα σημείωμα τής σύνταξης. Στό 
σημείωμα αύτό ύποτίθεται πώς θά ένημερωνόταν ό άναγνώστης 
γιά τό δτι ό Βίλχελμ Ράιχ είχε γράψει αύτό τό άρθρο ένάντια 
στή θεωρία γιά τό ένστικτο τοΰ θανάτου δντας «στήν ύπηρε-
σία» τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος. Μερικοί βερολινέζοι 
άναλυτές άπέρριψαν αύτή τήν άνοησία καί ύπόδειξαν ένα 
διαφορετικό τρόπο γιά τό ξεπέρασμα τής δυσκολίας — καί 
συγκεκριμένα, ή δημοσίευση τοΰ δοκίμιου τοΰ Ράιχ γιά τόν 
μαζοχισμό νά συνοδεύεται κι άπό μιάν άπάντηση. Τήν άπάντηση 
αύτή τήν έγραψε ό Μπέρνφελντ, καί παρουσιάστηκε στό ίδιο 
τεΰχος, μέ τόν τίτλο « Ή κομμουνιστική συζήτηση τής Ψυχανάλυ-
σης». Ή άπάντηση δέν είχε ώστόσο καμιά σχέση μέ τό 
πρόβλημα τοΰ μαζοχισμού. 'Αντί γι' αύτό, άσχολοΰνταν κι 
άπέρριπτε έντονα τή συμβολή τοΰ Βίλχελμ Ράιχ στή μαρξιστι-
κή κοινωνιολογία. Μ" άλλα λόγια, μιά καί τά κλινικά έπιχειρή-
ματα τοΰ Βίλχελμ Ράιχ ήταν άδιαμφισβήτητα, γινόταν προσπά-
θεια άποδυνάμωσης τής θεωρίας του γιά τόν μαζοχισμό μέ τό ν' 
άποδίδεται αύτή σέ συγκινησιακά φορτισμένα πολιτικά κίνη-
τρα. Ή προσπάθεια αύτή άπέτυχε όλοκληρωτικά. 'Αφήνουμε 
στόν άναγνώστη νά κρίνει άν ή θεωρία αύτή βασίζεται σέ 
κλινικές έρευνες καί δεδομένα ή έχει γιά κίνητρό της πολιτικοϊ-
δεολογικά συμφέροντα. "Αναγκαίο είναι νά τονιστεί δτι ή 
σεξοικονομική διαλεύκανση τοΰ προβλήματος τοΰ μαζοχισμού, 
δηλαδή, ή κλινική άνασκευή τής θεωρίας γιά τό ένστικτο τοΰ 
θανάτου, άντιπροσωπεύει ένα τεράστιο βήμα μπροστά γιά τήν 
κατανόηση τών νευρώσεων. Γιατί δέν είναι πιά δυνατό ν' 
άποδίδονται οί άνθρώπινες όδύνες σέ κάποια άμετάλλαχτη 
«βιολογική θέληση γιά όδύνη», δηλαδή, σέ κάποιο «ένστικτο 
τοΰ θανάτου», άλλά σέ ζοφερά κοινωνικά πλήγματα στή βιοψυχική 
συσκευή. Κι αύτό άνοιξε τό δρόμο γιά μιά κριτική τών κοινωνι-
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κών συνθηκών, πού γεννούν τίς νευρώσεις — Ενα δρόμο πού 
πρίν ήταν κλεισμένος άπό τήν ύπόθεση κάποιας βιολογικής 
θέλησης γιά όδύνη. 

Ή σεξοικονομική λύση τοΰ προβλήματος τοΰ μαζοχισμού 
πρόσφερε άκόμη καί μιά προσπέλαση στή βιολογική βάση τών 
νευρώσεων. Πραγματικά, ό φόβος τής «διαλυτικής έκρηξης», 
ένας φόβος πού χαρακτηρίζει τόν μαζοχισμό, όδήγησε (άρχικά 
μόνο σάν ύπόθεση, άργότερα σά βιώσιμη θεωρία) στήν κατανό-
ηση τής νευροφυτικής συσκευής τής ζωής1. 

Ή δημοσίευση αύτοΰ τοΰ δοκίμιου σήμερα δικαιώνεται δπως 
καί πρίν δώδεκα χρόνια. Ενδεικτικό γιά τήν ποιότητα όρισμέ-
νων ύποτίθεται έπιστημονικών κριτικών είναι τό δτι μήτε μιά 
άπ' τίς διαβεβαιώσεις, πού έγιναν ένάντια στή θεωρία τοΰ Ράιχ 
γιά τόν μαζοχισμό πρίν δώδεκα χρόνια, δέ θά μπορούσε νά 
δημοσιευτεί σήμερα. Δέν Ισχύουν πιά — άνήκουν στόν νεκρό 
παρελθόν. 

1. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ 

Μιά καί ή άναλυτική χαρακτηρολογία προϋποθέτει όρισμέ-
νες Ιδέες σχετικά μέ τά ένστικτα, διαλέξαμε τά μαζοχιστικά 
ένστικτα γιά ν' άπεικονίσουμε παραστατικά έναν είδικό τύπο 
νευρωσικοΰ χαρακτήρα. 

Ή προψυχαναλυτική σεξολογία είχε ούσιαστικά τή γνώμη 
δτι ή τάση νά βρίσκει κανείς Ικανοποίηση δοκιμάζοντας πόνο 
ή ήθικό έξευτελισμό συνιστούσε τό μαζοχισμό, ό όποιος 
θεωρούνταν ένας είδικός ένστικτικός σκοπός. Μιά καί στούς 
δυό σκοπούς έχουμε άπουσία εύχαρίστησης, άπ' τήν άρχή 
κιόλας γεννήθηκε ένα ζήτημα σχετικά μέ τή φύση τοΰ μαζοχι-
σμού: πώς μπορεί κάτι τό όποϊο είναι δυσάρεστο νά 'ναι 

1. Βλέπε: Ράιχ, Ή 'Ανακάλυψη τής Όργόνης, τ. I, Ή Λειτουργία τοΰ 
'Οργασμού, Κεφ. III. 
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ένστικτικά Επιθυμητό καί μάλιστα νά προσφέρει Ικανοποίηση. 
Ή προσφυγή στήν τεχνική όρολογία είναι άπλά καί μόνο 
άναβολή τής λύσης — ό δρος «άλγολαγνεία» ύποτίθεται πώς 
έξηγοΰσε δτι κάποιος θέλει νά βρίσκει εύχαρίστηση μέ τό νά 
τόν κακοποιούν ή νά τόν έξευτελίζουν. Μερικοί συγγραφείς 
μάντεψαν σωστές σχέσεις δταν άμφισβήτησαν τήν άντίληψη 
δτι ό μαζοχιστής θέλει πραγματικά νά τόν κακοποιούν — κι 
ύποστήριξαν δτι ή Ιδια ή κακοποίηση Επαιζε Εναν ένδιάμεσο 
μόνο ρόλο στήν Εμπειρία τοΰ ήδονογόνου αύτοεξευτελισμοΰ 
(Κράφτ-Έμπινγκ). "Οπως καί νά είναι, ή ούσιαστική διατύπω-
ση παρΕμενε: αύτό πού τό μέσο άτομο τό αίσθάνεται σά δυσάρεστο, 
ό μαζοχιστής τό άντιλαμβάνεται σάν εύχάριστο, ή τουλάχιστον 
χρησιμεύει σάν πηγή εύχαρίστησης. 

Ή ψυχαναλυτική διερεύνηση τοΰ λανθάνοντος περιεχομΕνου 
τής δυναμικής τοΰ μαζοχισμού, σΕ σχΕση τόσο μΕ τήν ήθική, 
δσο καί μέ τήν έρωτογενή συνιστώσα του, πρόσφερε πλούσιες 
καινούργιες γνώσεις2. Ό Φρόυντ άνακάλυψε δτι ό μαζοχισμός 
καί ό σαδισμός δέν είναι άπόλυτα άντίθετα — δτι ό Ενας 
Ενστικτικός σκοπός δέν ύπάρχει ποτέ χωρίς νά συνοδεύεται άπ' 
τόν άλλον. Ό μαζοχισμός κι ό σαδισμός παρουσιάζονται σάν 
Ενα ζεΰγος άντιθέτων — τό Ενα μπορεί Εξαφνα νά μετατραπεί 
στό άλλο. Έτσι Εχουμε Εδώ μιά διαλεκτική άντίθεση ή όποία 
καθορίζεται άπό τήν άντιστροφή μιάς Ενεργητικής στάσης σέ 
παθητική στάση, Ενώ τό ίδεϊκό περιεχόμενο παραμΕνει τό Ιδιο3. 
Ή θεωρία τοΰ Φρόυντ γιά τή λιμπιντική άνάπτυξη διακρίνει 
άκόμα τά τρία στάδια τής παιδικής σεξουαλικότητας (στοματι-
κό, πρωκτικό καί γενετήσιο) καί, στήν άρχή, παρΕπεμπε τόν 
σαδισμό στήν πρωκτική φάση. 'Αργότερα, βρΕθηκε δτι κάθε 
στάδιο τής σεξουαλικής άνάπτυξης χαρακτηρίζεται άπό μιά 
άντίστοιχη μορφή σαδιστικής Επιθετικότητας. Συνεχίζοντας τή 
μελΕτη τοΰ προβλήματος, μπόρεσα κι άνακάλυψα σέ καθεμιά 

2. Μιά διεξοδική, κριτική σύνοψη τών άναλυτικών πορισμάτων μπορεί νά 
βρεθεί στό Εργο τοϋ Fenichel: Perversionen, Psychosen. Charakierslonmgen, 
Διεθνείς Ψυχαναλυτικές 'Εκδόσεις, 1931, σελ. 37, κ.έ. 
3. Φρόυντ: Triebe und Triebschicksale, Άπαντα τ. V, σελ. 453 (γερμανική 
Εκδοση). 
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άπ' τίς τρείς αύτές μορφές σαδιστικής έπιθετικότητας μιά 
άντίδραση τοΰ ψυχικοΰ όργάνου, στήν είδική ματαίωση τής 
άνίστοιχης μερικής λιμπιντικής παρόρμησης. Σύμφωνα μέ τήν 
άντίληψη αύτή, ό σαδισμός κάθε σταδίου προκύπτει άπό τήν 
άνάμιξη τής Ιδιας τής σεξουαλικής άπαίτησης καί τής κατα-
στροφικής παρόρμησης ένάντια στό πρόσωπο, πού είναι ύπεύ-
θυνο γιά τή ματαιωσή της4: στοματικός σαδισμός (ματαίωση τοΰ 
θηλασμού—»καταστροφική παρόρμηση, δάγκωμα)' πρωκτικός 
σαδισμός (ματαίωση τής πρωκτικής ήδονής—»σύνθλιψη, ζούλη-
γμα, χτύπημα)· φαλλικός σαδισμός (ματαίωση τής γενετησίας 
ήδονής—»τρύπημα, τσίμπημα). Ή άντίληψη αύτή ήταν όλότελα 
σύμφωνη μέ τήν άρχική θέση τοΰ Φρόυντ δτι τά καταστροφικά 
αίσθήματα (πού ή συχνότερη αΙτία τους είναι ή ματαίωση-άπο-
γοήτευση ένός ένστίκτου) στρέφονται άρχικά ένάντια στόν 
έξωτερικό κόσμο καί μόνο άργότερα στρέφονται ένάντια στόν 
έαυτό — δταν δηλαδή έχουν ύπερβολικά άνασταλεΐ άπό τήν 
ματαίωση καί τό φόβο — καί καταλήγουν στήν αύτοκαταστρο-
φή. Ό σαδισμός γίνεται μαζοχισμός δταν στραφεί ένάντια στό 
Ιδιο τό άτομο1 — τό ύπερεγώ (ό άντιπρόσωπος τοΰ προσώπου 

4. Ράιχ: -Ueber die Quellen der neurotischen Angst», Internationalen Zeitschrift 
für Psychoanalyse, XI (1926), σελ. 427. 
5. «...ό δρος μαζοχισμός περιλαμβάνει δλες τίς παθητικές στάσεις άπέναντι στή 
σεξουαλική ζωή κα( τό σεξουαλικό άντικείμενο στήν πιό άκραία του μορφή, ή 
Ικανοποίηση συνδέεται μέ τή βίωση τοΟ φυσικοΟ ή διανοητικοΟ πόνου στά 
χέρια τοΟ σεξουαλικοΟ άντικειμένου... Μπορεί ν' άμφισβητηθεί άκόμη καί τό 
άν είναι πρωτογενής καί δέν προκύπτει πιό συχνά άπ* τόν μετασχηματισμό τοϋ 
σαδισμού». Φρόυντ, «Three Contributions to the Theory of Sex», The Basic 
Writings of Sigmund Freud. Νέα Υόρκη, 1938. 

«Στήν περίπτωση τοΟ ζεύγους άντιθέτων σαδισμός-μαζοχισμός, ή διαδικασία 
μπορεί ν' ά να παρασταθεί ώς έξής: 

α) Ό σαδισμός συνίσταται στήν άσκηση βίας ή έξουσίας πάνω σέ κάποιο 
άλλο πρόσωπο σάν άντικείμενο. 

β) Τό άντικείμενο αύτό Εγκαταλείπεται κι άντικαθίσταται άπό τόν ίδιο τόν 
έαυτό τοΟ ύποκειμένου. Μέ τήν μεταστροφή πρός τόν έαυτό, πραγματοποιείται 
καί ή μεταβολή άπό Εναν Ενεργητικό σ' Εναν παθητικό Ενστικτικό σκοπό. 

γ) Κάποιο τρίτο πρόσωπο Επιζητείται γιά μιά άκόμη φορά σάν άντικείμενο. 
Τό πρόσωπο αύτό, σάν συνέπεια τής άναστροφής πού πραγματοποιήθηκε στόν 
Ενστικτικό σκοπό, πρέπει ν' άναλάβει τό ρόλο τοΟ ύποκειμένου. 

Ή περίπτωση (γ) άποτελεΐ αύτό πού συνήθως άποκαλείται μαζοχισμός. Κι 
Εδώ Επίσης, ή Ικανοποίηση άκολουθεί τήν πορεία τοΟ άρχικοΟ σαδισμού κατά 
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που είναι ύπεύθυνο γιά τή ματαίωση ή, μ' άλλα λόγια, ό 
άντιπρόσωπος τών άπαιτήσεων τής κοινωνίας άπό τό έγώ) 
γίνεται ό φορέας τής τιμωρίας, πού στρέφεται ένάντια στό έγώ 
(συνείδηση). Τό αίσθημα ένοχής πηγάζει άπό τή σύγκρουση 
άνάμεσα στήν έπιδίωξη τής άγάπης καί τήν καταστροφική 
παρόρμηση. 

Ή άντίληψη δτι ό μαζοχισμός είναι ένας δευτερογενής 
σχηματισμός άργότερα έγκαταλείφθηκε άπ' τόν ίδιο τόν Φρόυντ 
γιά χάρη κάποιας άλλης καί συγκεκριμένα δτι ό σαδισμός ήταν 
μαζοχισμός πού στρέφεται ένάντια στόν έξωτερικό κόσμο. 
Σύμφωνα μέ τή νέα αύτή θέση, ύποτίθεται δτι ύπάρχει μιά 
πρωτογενής βιολογική τάση πρός τήν αύτοκαταστροφή, ένας 
πρωτογενής ή έρωτογενής μαζοχισμός6. Ή θέση αύτή τοΰ 
Φρόυντ βασιζόταν στήν άκόμη θεμελιακότερη παραδοχή ένός 
«ένστίκτου τοΰ θανάτου», πού θεωρούνταν ή άντίθεση τοΰ 
έρωτα. Έτσι, ό πρωτογενής μαζοχισμός θεωρήθηκε σάν ή 
άνεξάρτητη έκδήλωση τοΰ βιολογικά ριζωμένου ένστίκτου τοΰ 
θανάτου, πού βασιζόταν στίς διεργασίες άφετεροίωσης σέ κάθε 
κύτταρο τοΰ όργανισμοΰ (έπίσης «έρωτογενής μαζοχισμός»)7. 

Οί ύποστη ριχτές τής θεωρίας γιά τό ένστικτο τοΰ θανάτου 

τήν όποία τό έγώ ξανατοποθετεί τόν έαυτό του, μέσο στίς φαντασιώσεις του, 
στόν προηγούμενο ρόλο του τόν όποίο, στήν πραγματικότητα, τόν Εχει 
άναλάβει κάποιο τρίτο πρόσωπο. Τό νά ύπάρχει, έκτός άπ' αύτόν, καί κάποιος 
πιό άμεσος μαζοχισμός, πού δέν προκύπτει άπ* τόν σαδισμό μέ τόν τρόπο πού 
περιγράψαμε, κάτι τέτοιο δέ φαίνεται νά Ισχύει.» Φρόυντ: Τά Ινστικτα καί οί 
περητΧανήσζις τους. Standard Edition, τ. XVI, 1914-16. 

«Καί πρώτα-πρώτα, φαίνεται νά ΰπάρχει κάποια Επιβεβαίωση τής άποψης δτι 
ό μαζοχισμός δέν είναι ή έκδήλωση κάποιου πρωτογενοΟς ένστίκτου άλλά 
προκύπτει άπό τόν σαδισμό ό όποίος Εχει μεταστραφεί πρός τόν έαυτό... 
Ένστικτα μέ παθητικό σκοπό πρέπει νά θεωροΟνται δεδομένα... 'Ομως, ή 
παθητικότητα δέν συνιστά τό σύνολο τοΟ μαζοχισμοΟ. Τό χαρακτηριστικό τής 
δυσαρέσκειας άντιστοιχεί έξίσου σ' αύτόν — άπροσδόκητος κι έκπληκτικός 
συνοδός τής Ικανοποίησης ένός ένστίκτου». A Child Is Being Beaten, τ. XVII, 
1917-19. 
6. « Ά ν κάποιος είναι Ετοιμος νά παραβλέψει μιά μικρή άνακρίβεια, μπορεί νά 
είπωθεί δτι τό Ενστικτο τοΟ θανάτου πού λειτουργεί μέσα στόν όργανισμό — 
πρωταρχικός σαδισμός — είναι ταυτόσημο μέ τόν μαζοχισμό». Φρόυντ, στό 
άρθρο του Τό οίκονομικό πρόβλημα τοΰ μαζοχισμού. 
7. Φρόυντ, Jenseits des Lustprinzips (Πέρα άπό τήν άρχή τής ήδονής). 
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Εκαναν κάθε δυνατή προσπάθεια γιά νά ύποστηρίξουν τήν 
άποψή τους, Επισύροντας τήν προσοχή στίς φυσιολογικές 
διεργασίες άποσύνθεσης. Κι δμως, μιά πειστική τεκμηρίωση 
δΕν μπορούσε νά βρεθεί πουθενά. Ένα πρόσφατο άρθρο, πού 
τάσσεται ύπέρ τής ύπαρξης τοΰ Ενστίκτου τοΰ θανάτου, άξίζει 
νά προσεχτεί Ιδιαίτερα γιατί προσεγγίζει τό πρόβλημα κλινικά 
καί προσφέρει φυσιολογικά έπιχειρήματα τά όποία, άπό πρώτη 
άποψη, σέ άναγκάζουν νά σκεφτείς. Ή Τερέζ Μπένεντεκ8 

βασίζει τά έπιχειρήματά της στήν Ερευνα τοΰ Έρενμπεργκ. Ό 
βιολόγος αύτός άνακάλυψε δτι άκόμη καί στ' άμορφα πρωτό-
ζωα μποροΰμε νά συναντήσουμε μιά αύτο-άναιρετική διαδικα-
σία. 'Ορισμένες διεργασίες στό πρωτόπλασμα δχι μόνο καθορί-
ζουν τήν άφομοίωση τής τροφής, άλλά καί όδηγοΰν ταυτόχρονα 
στή καθίζηση ουσιών, πού προηγούμενα ύπήρχαν μέ μορφή 
διαλύματος. Ή πρώτη διαμόρφωση τοΰ κυττάρου είναι μή 
άντιστρεπτή, στό μέτρο πού διαλυμένες ούσίες μεταβαίνουν σέ 
στερεή, άδιάλυτη κατάσταση. Ό , τ ι άφομοιώνει είναι τμήμα τής 
διαδικασίας τής ζωής — κι αύτό πού δημιουργείται μέσα άπ' 
τήν άφομοίωση είναι μιά μεταβολή στό κύτταρο, μιά άνώτερη 
δόμηση, ή όποία άπό Ενα σημείο καί πέρα, καί συγκεκριμένα 
άπό τήν στιγμή πού κυριαρχεί, δέν είναι πιά ζωή άλλά θάνατος. 
Αύτό Εχει Ενα νόημα, ίδιαίτερα άν άναλογιστοΰμε τήν άποτιτά-
νωση τών Ιστών στά γεράματα. "Ομως, τό Ιδιο αύτό Επιχείρημα 
άναιρεί τήν παραδοχή μιάς τάσης πρός τό θάνατο. "Ο,τι έχει 
γίνει πάγιο κι άκίνητο, δ,τι δηλαδή παραμένει σάν σκουριά τής 
διαδικασίας τής ζωής, παρεμποδίζει τή ζωή καί τήν ύπέρτατη 
λειτουργία της, τήν έναλλαγή έντασης καί χαλάρωσης, τό 
βασικό ρυθμό τοΰ μεταβολισμού κατά τήν Ικανοποίηση τής 
άνάγκης γιά τροφή καί σεξουαλική Ικανοποίηση. Ή διαταραχή 
αύτή τής διαδικασίας τής ζωής είναι τό άκρο άντίθετο αύτοΰ 
πού θεωρούμε σάν τό βασικό χαρακτηριστικό τοΰ ένστικτου. 
Ή διαδικασία σκλήρυνσης διαταράσσει δλο καί περισσότερο 
τό ρυθμό τής Εντασης καί χαλάρωσης. Ή άποδοχή τών 

8. «Todestrieb und Angst», Internationalen Zeitschrift für Psychoanalyse, XVII, 
1931. 
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διαδικασιών αύτών σά βάση ένός ένστικτου θά σήμαινε δτι 
πρέπει ν* άλλάξουμε τήν άντίληψή μας γιά τό ένστικτο. 

"Αν, παραπέρα, τό άγχος ήταν ή έκφραση τοϋ «άπελευθερω-
μένου ένστίκτου τοϋ θανάτου», τότε θά πρέπει νά έξηγηθεϊ τό 
πώς οί «πάγιες δομές» μποροϋν ν' άποβοϋν έλεύθερες. Ή ίδια ή 
Μπένεντεκ λέει δτι θεωροϋμε τή δομή, δηλαδή κάτι πού είναι 
σταθερά παγιωμένο, σάν κάτι έχθρικό γιά τή ζωή μόνο δταν 
κυριαρχεί καί άναστέλλει τίς διαδικασίες τής ζωής. 

"Αν οί διαδικασίες διαμόρφωσης δομών είναι συνώνυμες μέ 
τό ένστικτο τοϋ θανάτου — άν, έπιπρόσθετα, δπως λέει ή 
Μπένεντεκ, τό άγχος άντιστοιχεϊ στήν έσώτερη αΐσθηση-άντί-
ληψη αύτής τής σκλήρυνσης πού έχει έπικρατήσει, δηλαδή τοΰ 
θανάτου, τότε θά 'πρεπε νά δεχτοΰμε άκόμη δτι τό άγχος 
άπουσιάζει κατά τήν παιδική κι έφηβική ήλικία κι έμφανίζεται 
δλο καί πιό έντονο δσο μεγαλώνει ή ήλικία. Τό άκριβώς 
άντίθετο συμβαίνει. Στίς περιόδους άκριβώς σεξουαλικής άνθη-
σης, τότε είναι πού ή λειτουργία τοΰ άγχους έκδηλώνει τήν 
μέγιστη έντασή της, έξαιτίας τών συνθηκών άναστολής. Σύμφω-
να μ' αύτή τήν παραδοχή, θά πρέπει άκόμη νά βρίσκουμε τό 
φόβο τοΰ θανάτου καί στά Ικανοποιημένα άνθρώπινα δντα, 
γιατί κι αύτά ύπόκεινται στίς Ίδιες βιολογικές διαδικασίες 
άποσύνθεσης δπως κι αύτά πού είναι άνικανοποίητα. 

'Ακολουθώντας μέ συνέπεια τή θεωρία τοΰ Φρόυντ γιά τό 
άγχος, μπόρεσα ν' άλλάξω τήν άρχική διατύπωση — τό άγχος 
προκύπτει άπ' τή μετατροπή τής λίμπιντο — στήν έξής: τό 
άγχος είναι Ενα φαινόμενο πού άντιστοιχεϊ στήν ίδια διαδικα-
σία διέγερσης στό άγγειονευροφυτικό σύστημα, ή όποία στό 
αίσθητηριακό σύστημα γίνεται άντιληπτή σάν σεξουαλική 
ήδονή9. 

Ή κλινική παρατήρηση μάς διδάσκει δτι άρχικά τό άγχος 
δέν είναι τίποτε άλλο, παρά ή αίσθηση μιάς σύσπασης, μιά 
κατάσταση λίμνασης (anxiety=angustiae*) — οί φόβοι (κίνδυνοι 
πού τούς φανταζόμαστε) γίνονται συγκινησιακά φορτισμένα 

9. Βλέπε: Ράιχ, Ή Λειτουργία τοΰ 'Οργασμού, Κεφ. IV. 
* Angustiae - στενοπορία, τά στενά, στενό πέρασμα. [Σ.τ.Μ.] 
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άγχη μόνο όταν παρουσιάζεται αύτή ή είδική λίμναση. Κι άν 
άποδειχνόταν δτι οί κοινωνικά έπιβαλλόμενοι περιορισμοί τής 
σεξουαλικής Ικανοποίησης έπιταχύνουν τή σεξουαλική λί-
μναση πού συνοδεύει τίς διαδικασίες σχηματισμού δομών, 
Επιταχύνοντας Ετσι καί τή διαδικασία θανάτου, αύτό δέ θά 
σήμαινε δτι τό άγχος πηγάζει άπ' αυτές τίς διαδικασίες, άλλά 
άπλά καί μόνο δτι ή σεξουαλική άρνητική ήθική Εχει βλαβερΕς 
συνέπειες πάνω στή ζωή. 

Αύτή ή νέα διατύπωση τής Εννοιας τοΰ μαζοχισμού όδηγεί 
αύτόματα σέ μεταβολές τής άντίληψης σχετικά μέ τήν αίτιολο-
γία τής νεύρωσης. Τό ούσιαστικό νόημα τής άρχικής πεποίθη-
σης τοΰ Φρόυντ ήταν δτι ή ψυχική άνάπτυξη πραγματοποιείται 
στή βάση τής σύγκρουσης άνάμεσα στό Ενστικτο καί τόν 
έξωτερικό κόσμο. 'Επακολούθησε μιά δεύτερη άντίληψη, ή 
όποία δέν άναίρεσε βέβαια τήν πρώτη, άλλά περιόρισε πολύ τή 
σημασία της. Ή ψυχική σύγκρουση γινόταν τώρα άντιληπτή 
σάν άποτέλεσμα τής σύγκρουσης άνάμεσα στόν Ερωτα (σεξουα-
λικότητα, λίμπιντο) καί τό Ενστικτο τοΰ θανάτου (τάση γι" 
αύτοεκμηδένιση, πρωτογενής μαζοχισμός). 

Ή κλινική βάση αύτής τής ύπόθεσης, πού προκάλεσε άπ' 
τήν άρχή βαθύτατες άμφιβολίες, ήταν τό περίεργο καί στήν 
πραγματικότητα αινιγματικό γεγονός δτι όρισμένοι άσθενείς 
φαίνονται νά μή θέλουν ν' άπαλλαγοΰν άπ' τήν όδύνη τους, 
άλλά έπιζητοΰν ξανά καί ξανά δυσάρεστες καταστάσεις. Τό 
γεγονός αύτό βρισκόταν σέ διάσταση μέ τήν άρχή τής ήδονής. 
Έτσι Επρεπε κανείς νά ύποθέσει δτι ύπήρχε κάποια έσωτερική, 
κρυφή πρόθεση νά διατηρηθεί ή όδύνη ή νά βιωθεί ξανά10. 
Παρέμενε βέβαια συζητήσιμο τό πώς θά πρέπει νά συλλάβουμε 
αύτή τή «θέληση γιά όδύνη» — σάν πρωτογενή βιολογική τάση 

10. «Αύτό πού Εχει σημασία είναι ή Ιδια ή όδύνη». 
• Ή Ικανοποίηση αύτοΟ τοδ Ασυνείδητου αίσθήματος Ενοχής είναι Ισως ή 

Ισχυρότερη Επαλξη στό (συνήθως σύνθετο) κέρδος τοϋ Ατόμου Από τή νόσο — 
στό σύνολο τών δυνάμεων, ο( όποΐες μάχονται ένάντια στήν άνάρρωσή του καί 
άρνοΟνται νά παραδώσουν τή νοσηρή του κατάσταση. Ή όδύνη πού προκα-
λοΟν ο( νευρώσεις είναι Ακριβώς ό παράγοντας πού τίς κάνει πολύτιμες γιά τή 
μαζοχιστική τάση». Φρόυντ, Τό οίκονομικό πρόβλημα τοΰ μαζοχισμού. 
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ή σά δευτερογενή διαμόρφωση τοΰ ψυχικού όργανισμοδ. Φυσι-
κά, ήταν δυνατό νά ύποστηριχτεί δτι ύπάρχει κάποια άνάγκη 
γιά τιμωρία, ή όποία — σύμφωνα μέ τήν ύπόθεση γιά τό 
ένστικτο τοΰ θανάτου — φαινόταν νά Ικανοποιεί, μέσω τής 
αύτοεπιβαλλόμενης όδύνης, τίς Απαιτήσεις ένός άσυνείδητου 
αίσθήματος ένοχής. Μετά τή δημοσίευση τοΰ Πέρα άπό τήν άρχ ή 
τής ήδονής, ή ψυχαναλυτική φιλολογία, δπως άναπτύχθηκε 
Ιδιαίτερα άπό τούς 'Αλεξάντερ, Ράικ καί Νούνμπεργκ, τροπο-
ποίησε, χωρίς πραγματικά νά τό άντιληφθεΐ, τήν άποψη γιά τή 
νευρωσική σύγκρουση". 'Αρχικά, ή νεύρωση θεωροΰνταν δτι 
προέρχεται άπό τή σύγκρουση άνάμεσα στό ένστικτο καί τόν 
έξωτερικό κόσμο (λίμπιντο—φόβος τιμωρίας). Τώρα λέγεται δτι 
ή νεύρωση προέρχεται άπό τή σύγκρουση άνάμεσα στό ένστι-
κτο καί τήν άνάγκη γιά τιμωρία (λίμπιντο-έπιΰυμ/α γιά τιμωρία), 
δηλαδή τό άκριβώς άντίθετο άπ' δ,τι λεγόταν προηγούμενα12. 
Ή άντίληψη αύτή έναρμονιζόταν άπόλυτα μέ τή νέα θεωρία γιά 
τά ένστικτα, πού βασιζόταν στή άντίθεση άνάμεσα στόν Ερωτα 
καί τό Ενστικτο τοΰ θανάτου. Ή νΕα αύτή θεωρία άνήγαγε τήν 
ψυχική σύγκρουση σ' Εσωτερικά στοιχεία καί δλο καί περισσό-
τερο άποσιωποΰσε τόν κυριαρχικό ρόλο τοΰ ματαιωτικοΰ καί 
τιμωρητικοΰ Εξωτερικού κόσμου13. Σύμφωνα μέ τήν άρχική 

11. Ή θεωρία γιά τό Ενστικτο τοΟ θανάτου κυριαρχεί στήν ψυχαναλυτική 
φιλολογία τών ήμερών μας. Ό ίδιος ό Φρόυντ, σέ μιά συζήτηση πρίν λίγα 
χρόνια, περιέγραψε τή θεωρία γιά τό Ενστικτο τοΟ θανάτου σά μιά ύπόθεση πού 
ύπήρχε Εξω άπό τήν κλινική Εμπειρία. Στό τέλος τοΟ Πέρα Λαό τήν άρχή τής 
ήόονής διαβάζουμε: «... νά 'σαι Ετοιμος νά Εγκαταλείψεις Ενα δρόμο τόν όποΐο 
άκολούθησες γιά Ενα διάστημα, άν αύτός δέ φαίνεται νά όδηγεί σέ τίποτε 
καλό». "Ομως, ή ύπόθεση Εγινε κλινική «θεωρία»- δχι μόνο δέν Εγκαταλείφθη-
κε, άλλά καί δέν όδήγησε σέ τίποτε καλό. Μερικοί μάλιστα άναλυτές 
ύποστηρίζουν δτι Εχουν άμεσες άποδείξεις γιά τήν Οπαρξη τοΟ Ενστίκτου τοΟ 
θανάτου. 
12. « Ό πυρήνας όλόκληρης τής ψυχολογίας τής νεύρωσης περιΕχεται στή 
φράση δτι ή Ενοχή μπορεί νά Εξιλεωθεί μόνο μΕ τήν τιμωρία, μέ τήν όδύνη». 
Alexander: «Neurose und Gesamptpersönlichkeit», Internationalen Zeitschrift 
Für Psychoanalyse, XII (1926), σελ. 342. 

« Ή νεύρωση, πού ούσιαστικά βασίζεται σέ μιά σύγκρουση άνάμεσα στήν 
Ενστικτική Επιζήτηση καί τήν άνάγκη γιά τιμωρία...» (Reik). 
13. Ή άντίληψη αύτή βρήκε σάν Ισχυρότερους ύποστηριχτές της τήν άγγλική 
όμάδα τής Διεθνούς Ψυχαναλυτικής 'Εταιρείας. 
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θεωρία, ή όδύνη θεωρούνταν δτι προέρχεται «άπό τόν έξωτερι-
κό κόσμο, άπό τήν κοινωνία». Τώρα λεγόταν δτι προέρχεται 
«άπό τή βιολογική θέληση γιά όδύνη, άπό τό ένστικτο τοΰ 
θανάτου καί τήν άνάγκη γιά τιμωρία». Ή νέα αύτή φόρμουλα 
έκλεισε τό δύσκολο δρόμο πρός τήν κοινωνιολογία τής Ανθρώπι-
νης όδύνης, πρός τήν κατεύθυνση τής όποίας ή άρχική θέση γιά 
τήν ψυχική σύγκρουση είχε διανύσει σημαντική άπόσταση. 'Ii 
θεωρία γιά τό ένστικτο τοΰ θανάτου, δηλαδή ή θεωρία γιά τ' 
αυτοκαταστροφικά βιολογικά ένστικτα, όδηγεϊ σέ μιά πολιτι-
στική φιλοσοφία τής άνθρώπινης όδύνης (βλέπε: Ό πολιτισμός 
πηγή δυστυχίας). Ή Ανθρώπινη όδύνη θεωρείται άξερίζωτη, 
γιατί οί καταστροφικές παρορμήσεις καί οί παρορμήσεις πού 
έπιζητοΰν τήν αύτοεκμηδένιση δέν είναι δυνατό νά κατανικη-
θούν14. Ή άρχική άντίληψη γιά τήν ψυχική σύγκρουση όδηγεϊ, 
άντίθετα, σέ μιά κριτική τοΰ κοινωνικού συστήματος. 

Μέ την μετατόπιση τής πηγής τής όδύνης άπό τόν έξωτερικό 
κόσμο, τήν κοινωνία, στόν έσωτερικό κόσμο, καί μέ τήν 
άναγωγή της σέ βιολογική τάση, μιά άπό τίς είδοποιές καί 
κύριες άρχές τής άναλυτικής ψυχολογίας, ή «άρχή τής ήδονής-
δυσαρέσκειας», δέχτηκε σοβαρότατο πλήγμα. Ή άρχή τής 
ήδονής^δυσαρέσκειας είναι ένας βασικός νόμος τοΰ ψυχικού 
όργάνου, σύμφωνα μέ τόν όποΐο ή ηδονή έπιζητεΐται καί ή 
δυσάρεσκεια άποφεύγεται. Σύμφωνα μέ τήν προηγούμενη άντίλη-
ψη, ή ήδονή καί ή δυσαρέσκεια — ή, μ' άλλα λόγια είπωμένο, ή 
ψυχική έπίδραση στά εύχάριστα καί δυσάρεστα έρεθίσματα — 
ήταν αύτό πού καθόριζε τήν ψυχική άνάπτυξη καί τίς ψυχικές 
άντιδράσεις. Ή «άρχή τής πραγματικότητας» δέν έρχόταν σ' 
άντίθεση μέ τήν άρχή τής ήδονής — ΑπλΑ σήμαινε δτι, στήν 
πορεία τής ΑνΑπτυξης κι έξαιτίας τής έπίδρασης τοΰ έξωτέρι-
κοΰ κόσμου, τό ψυχικό δργανο έπρεπε νά συνηθίσει ν' άναβάλ-
λει τά παροδικά όφέλη τής ήδονής καί μερικά νά τά παραμερί-

14. «Τό μοιραίο ζήτημα γιά τό άνθρώπινο είδος είναι, κατά τή γνώμη μου, τό άν 
καί σέ ποιά Εκταση ή πολιτιστική μας άνάπτυξη θά κατορθώσει νά κατανικήσει 
τή διαταραχή τής κοινής μας ζωής άπό τό άνθρώπινο Ενστικτο τής έπιθετικότη-
τας καί τής αυτοκαταστροφής-. Ό Πολιτισμός πηγή δυστυχίας. 
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σει όλότελα. Αύτές οί «δυό άρχές τής ψυχικής λειτουργίας»15 

μπορούσαν νά Ισχύσουν μόνο δσο ό μαζοχισμός θεωρούνταν 
δτι είναι ή έπιθυμία νά ύποφέρει κανείς τήν όδύνη, πού 
προερχόταν άπό κάποια άναστολή τής τάσης νά προκαλέσει 
κανείς πόνο ή όδύνη σέ κάποιο άλλο πρόσωπο — δσο δηλαδή 
θεωρούνταν άντεστραμμένος σαδισμός. Μ" αύτή τήν έννοια, ό 
μαζοχισμός βρίσκεται δλοκληρωτικά μέσα στά πλαίσια τής 
άρχής τής ήδονής, άν καί παρέμενε άνοιχτό τό πρόβλημα πώς 
μπορούσε ή όδύνη νά 'ναι εύχάριστη. 'Από τήν άρχή-άρχή, 
αύτό βρισκόταν σέ διάσταση μέ τή φύση καί τή σημασία τής 
ψυχικής λειτουργίας. "Αν καί ή κατανόηση τοΰ πώς ή άνικανο-
ποίητη ή άνεστπλμένη ήδονή μποροΟσε νά μετατραπεί σέ 
δυσαρέσκεια ήταν έφικτή, ή κατανόηση τοΰ πώς ή δυσαρέσκεια 
μποροΰσε νά γίνει ήδονή ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Μέ λίγα 
λόγια, άκόμη καί ή άρχική άντίληψη τής γενικά άποδεκτής 
άρχής τής ήδονής δέν έλυνε τό βασικό αίνιγμα τοΰ μαζοχισμού, 
γιατί τό νά λέει κανείς δτι δ μαζοχισμός συνίσταται στήν 
εύχαρίστηση πού προκύπτει άπό τή δυσαρέσκεια δέν έξηγεί 
τίποτε. 

Ή παραδοχή τής «ψυχαναγκαστικής έπαναληπτικότητας» 
έγινε άποδεκτή άπό τούς περισσότερους άναλυτές σάν Ικανο-
ποιητική λύση στό πρόβλημα τής όδύνης. Αύτή συνταιριαζόταν 
πολύ καλά μέ τήν ύπόθεση γιά τό ένστικτο τού θανάτου, μέ τή 
θεωρία τής άνάγκης γιά τιμωρία, άλλά ήταν συζητήσιμη άπό 
δυό άπόψεις. Πρώτο, άχρήστευε τή γενικά ύγιή άρχή τής 
ήδονής, μέ τήν τόσο μεγάλη Ερμηνευτική καί κλινική της άξία. 
Δεύτερο, εΙσήγαγε στήν έμπειρικά γερά θεμελιωμένη θεωρία 
τής ήδο ν^ς-δυσαρέσκειας Ενα άδιαφιλονίκητα μεταφυσικό 
στοιχείο, μιά άναπόδεικτη καί «μή άποδείξιμη» ύπόθεση, πού 
προκάλεσε πολλή άχρείαστη σύγχυση στήν άνάπτυξη τής 
άναλυτικής θεωρίας. Ή άποψη αύτή μίλαγε γιά Ενα βιολογικό 
Εξαναγκασμό γιά τήν Επανάληψη δυσάρεστων καταστάσεων. Ή 
«άρχή τής ψυχαναγκαστικής έπαναληπτικότητας» δέν είχε καί 

15. Freud: Formulieningen über die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens, 
Ges. Sehr., Bd V. 
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μεγάλη σημασία, άν νοούνταν σά μιά βασική άρχή, γιατί σάν 
τέτοια άντιστοιχοϋσε άπλά καί μόνο σ* ένα νέο όρο. Ή θέση 
γιά τήν άρχή τής ήδονής-Α)σ<ν>έσκε/ας, άντίθετα, μπορούσε νά 
τεκμηριωθεί μέ βάση τούς φυσιολογικούς νόμους τής έντασης 
καί χαλάρωσης. "Αν πάλι ή ψυχαναγκαστική έπαναληπτικότη-
τα γινόταν άντιληπτή σά δηλωτική τοΰ νόμου ότι κάθε ένστικτο 
έπιζητεί τήν έγκαθίδρυση τής κατάστασης ήρεμίας καί, έπιπρό-
σθετα, τήν έκνέου βίωση ήδονών πού άπολαύστηκαν κάποτε, 
τότε δέ θά ύπήρχε καμιά άντίρρηση. Σέ μιά τέτοια έκδοχή της, 
ή άντίληψη αύτή θά ήταν πολύτιμο συμπλήρωμα στήν κατανόη-
σή μας τών μηχανισμών έντασης καί χαλάρωσης. Έτσι άντιλη-
πτή, ή ψυχαναγκαστική έπαναληπτικότητα βρίσκεται όλοκλη-
ρωτικά μέσα στά πλαίσια τής άρχής τής ήδονής — στήν 
πραγματικότητα, ή ίδια ή άρχή τής ήδονής είναι αύτή πού 
έξηγεί τόν έξαναγκασμό σ' έπανάληψη. Στά 1923, μάλλον 
άδέξια όρισα τό ένστικτο σάν τή φύση τής ήδονής, πού πρέπει 
νά έπαναληφθεί14. Έτσι, μέσα στά πλαίσια τής άρχής τής 
ήδονής, ή ψυχαναγκαστική έπαναληπτικότητα είναι μία σπου-
δαία θεωρητική παραδοχή. "Ομως, ήταν άκριβώς πέρα άπό τήν 
άρχή τής ήδονής πού ή ψυχαναγκαστική έπαναληπτικότητα 
κέρδισε τήν πιό σημαντική της διατύπωση, σάν μιά ύπόθεση 
γιά τήν έξήγηση γεγονότων γιά τά όποια ή άρχή τής ήδονής 
θεωρούνταν άνεπαρκής. Δέν ήταν βέβαια δυνατό ν' άποδειχτεί 
κλινικά δτι ή ψυχαναγκαστική έπαναληπτικότητα ήταν μιά 
πρωτογενής τάση τοΰ ψυχικού όργάνου. 'Υποτίθεται δτι έξηγοΰ-
σε μύρια δσα πράγματα, κι δμως ή Ιδια ήταν άδύνατο νά 
τεκμηριωθεί. Προσέλκυσε πολλούς άναλυτές στήν παραδοχή 
δτι ύπήρχε μιά ύπερατομική «άνάγκη»·. Αύτό ήταν περιττό σάν 
έξήγηση τής έπιζήτησης έπανεγκαθίδρυσης τής κατάστασης 
ήρεμίας, γιατί ή έπιδίωξη αύτή έξηγείται στή βάση τής 
λειτουργίας τής λίμπιντο πού προκαλεί χαλάρωση. Ή χαλάρω-
ση αύτή, σέ κάθε ένστικτική σφαίρα, δέν είναι τίποτε άλλο 
παρά ή έγκαθίδρυση τής άρχικής κατάστασης ήρεμίας καί είναι 

16. Ράιχ, «Zur Trieb-Energetik», Zeitschrift Für Sexualwissenschaft, X (1923). 
* «Ananke» στό άγγλικό κείμενο, δηλ. Αναγκαιότητα. [Σ.τ.Μ.] 
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σύμφωνη μέ τήν έννοια τοΰ ένστίκτου. Παρενθετικά, θά μπο-
ρούσαμε νά ποΰμε δτι άκόμη καί ή ύπόθεση γιά μιά βιολογική 
έπιζήτηση τοΰ θανάτου είναι περιττή, άν άναλογιστοΰμε δτι ή 
φυσιολογική έξέλιξη τού όργανισμοΰ, ή βαθμιαία του νέκρωση, 
άρχίζει μόλις άρχίζει καί ή έξασθένηση τής σεξουαλικής 
συσκευής, τής πηγής τής λίμπιντο. Έτσι, ό θάνατος δέν είναι 
άνάγκη νά βασιστεί σέ τίποτε άλλο άπό τή βαθμιαία έκπτωση 
τής λειτουργίας τής ζωτικής συσκευής. 

Τό κλινικό πρόβλημα τοΰ μαζοχισμού, περισσότερο άπ' 
δποιοδήποιε άλλο, ζητούσε μιά λύση καί όδήγησε στήν άτυχη 
ύπόθεση γιά κάποιο ένστικτο τοΰ θανάτου, γιά κάποια ψυχαναγ-
καστική έπαναληπτικότητα πέρα άπό τήν άρχή τής ήδονής καί 
γιά κάποια άνάκγη τιμωρίας σά βάση τής νευρωσικής σύγκρου-
σης. Σέ μιά πολεμική ένάντια στόν 'Αλεξάντερ17, ό όποίος 
οίκοδόμησε μιά όλόκληρη θεωρία γιά τήν προσωπικότητα σ' 
αύτές τίς ύποθέσεις, προσπάθησα ν' άναγάγω τή θεωρία τής 
άνάγκης γιά τιμωρία στή δικιά της προοπτική. 'Ακόμη καί σέ 
σχέση μέ τή θέληση γιά όδύνη, στηρίχτηκα στήν παλιά θεωρία 
τοΰ μαζοχισμού σάν τή μόνη πιθανή κλινική έξήγηση. Τό 
ζήτημα τοΰ πώς ή δυσαρέσκεια μπορεί να έπιζητεΐται, δηλαδή 
μπορεί νά γίνει ήδονή, ήταν ήδη έκκρεμές άλλά δέν είχα τίποτε 
νά προσφέρω σάν συμβολή τή στιγμή έκείνη. Μήτε ή ύπόθεση 
ένός έρωτογενοΰς μαζοχισμού, σάν είδική προδιάθεση τοΰ 
έρωτισμοΰ τών γλουτών καί τοΰ δέρματος ν' άντιλαμβάνεται τόν 
πόνο σάν εύχάριστο (Σάντζερ), δέν μπορούσε νά προσφέρει 
Ικανοποιητική έξήγηση: γιατί πώς θά μπορούσε ό έρωτισμός 
τών γλουτών νά συνδέεται μέ τήν άντίληψη τοΰ πόνου σάν 
ήδονή; Καί γιατί άραγε δ μαζοχιστής αίσθανόταν σάν ήδονή 
αύτό πού οί άλλοι αίσθάνονταν σάν έπώδυνο καί δυσάρεστο 
στήν Ιδια έρωτογόνο ζώνη, δταν δέχονταν χτυπήματα έκεϊ; Ό 
ίδιος δ Φρόυντ έρριξε κάποιο φώς σ' αύτό τό ζήτημα. Στή 
φαντασίωση «Ένα παιδί χτυπιέται», άνήγαγε τήν άρχική εύχά-

17. Ράιχ: «Strafbedürfnis und neurotischer Prozess, Kritische Bemerkungen zu 
neueren Auffassungen des Neurosenproblems·, Internationalen Zeitschrift Für 
Psychoanalyse, XIII (1927). 
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ριστη κατάσταση στό: «"Οχι έγώ, άλλά ό άντίζηλός μου είναι 
αύτός πού χτυπιέται»18. "Ομως, αύτό δέν άπαντοΰσε στό έρώτη-
μα γιατί τά χτυπήματα συνοδεύονταν άπό ήδονή. "Ολοι οί 
μαζοχιστές όμολογούν δτι ή ήδονή συνδέεται μέ τή φαντασίω-
ση δτι δέχονται χτυπήματα ή μέ πραγματική αύτομαστίγωση, 
δτι μπορούν νά αίσθανθούν ήδονή ή νά φτάσουν σέ σεξουαλική 
διέγερση μόνο μ' αύτή τή φαντασίωση. 

Έρευνες χρόνων σέ περιπτώσεις μαζοχισμού δέν πρόσφεραν 
καμιά λύση. Μόνο δταν άρχισα νά έχω άμφιβολίες γιά τήν 
άλήθεια καί τήν όρθότητα τών λεγομένων τών άσθενών φάνηκε 
κάποια άκτίνα φωτός σ' αύτό τό σκοτάδι. Δέν μπορούσε κανείς 
παρά νά έκπλαγεΐ, παρά τά δσα χρόνια άναλυτικής του δουλει-
άς, άπό τό πόσο λίγο είχε μάθει ν' άναλύει τήν ίδια τή 
μαζοχιστική έμπειρία τής ήδονής. Ερευνώντας βαθύτερα τή 
λειτουργία τής ήδονής στόν μαζοχιστή πρόσεξα έξαφνα Ινα 
περίεργο γεγονός, πού ήταν στήν άρχή γριφώδες, άλλά καί 
πρόσφερε ταυτόχρονα μιά πλήρη άποσαφήνιση τής σεξουαλι-
κής οίκονομίας καί, συνεπώς, τής είδοποιού βάσης τοΰ μαζοχι-
σμοΰ. Τό έκπληκτικό κι αίνιγματικό ήταν δτι ή φόρμουλα «ό 
μαζοχιστής βιώνει τή δυσαρέσκεια σάν ήδονή» άποδείχτηκε πώς 
ήταν λαθεμένη. Αύτό πού συνέβαινε μάλλον ήταν δτι οί είδικοί 
μηχανισμοί ήδονής τοΰ μαζοχισμή συνίστανται άκριβώς στό 
δτι, ένώ έπιζητεϊ τήν ήδονή, δπως καί κάθε άλλο, άτομο 
κάποιος διαταρακτικός μηχανισμός προκαλεί τό ξεστράτισμα 
καί τό ναυάγιο αύτής τής έπιζήτησης. Αύτό, μέ τή σειρά του, 
κάνει τόν μαζοχιστή ν' άντιλαμβάνεται τίς αΙσθήσεις πού βιώνον-
ται σάν εύχάριστες άπ' τό κανονικό άτομο, σά δυσάρεστες, δταν 
ξεπερνούν μιά δρισμένη ζνταση. Ό μαζοχιστής κάθε άλλο παρά 
έπιζητεί τή δυσαρέσκεια — άντίθετα, έκδηλώνει ίντονη άδυναμία 
άνοχής τών ψυχικών έντάσεων καί ύποφέρει άπό ποσοτική 
ύπερπαραγωγή δυσαρέσκειας, κάτι πού δέ συναντιέται στίς άλλες 
νευρώσεις. 

Συζητώντας τό πρόβλημα τοΰ μαζοχισμού, θά ήθελα νά 
ξεκινήσω δχι — δπως συνηθίζεται — άπό τή μαζοχιστική 

18. Φρόυντ, «Α Child Is Being Beaten». 
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διαστροφή, άλλά άπό τήν άντιδραστική της βάση στόν χαρα-
κτήρα. Γιά νά τή δείξω παραστατικά, θά χρησιμοποιήσω τήν 
περίπτωση ένός άσθενή ό όποιος ήταν σ* άνάλυση τέσσερα 
σχεδόν χρόνια. Ή περίπτωσή του πρόσφερε άπαντήσεις σέ 
έρωτήματα πού πλήθος προηγούμενες περιπτώσεις είχαν άφή-
σει Αναπάντητα. Οί περιπτώσεις αύτές κατανοούνται μόνο άν 
τίς κοιτάξουμε άναδρομικά μέ βάση τ' άποτελέσματα αύτής τής 
περίπτωσης πού χρησιμεύει έδώ σάν παράδειγμα. 

2. Η ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΖΟΧΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Ελάχιστοι μαζοχιστικοί χαρακτήρες άναπτύσσουν μαζοχι-
στική διαστροφή. Μιά καί ή κατανόηση τών χαρακτηρολογι-
κών άντιδράσεών του είναι ό μόνος δρόμος γιά τήν κατανόηση 
τής σεξουαλικής οίκονομίας ένός μαζοχιστή, θ' άκολουθήσου-
με στήν έκθεσή μας τήν πορεία πού γενικά άκολουθείται σέ 
κάθε άνάλυση κατά τήν όποία ό άναλυτής δέν άρκεΐται σέ μιά 
θεωρητική έξήγηση τής περίπτωσης, άλλά θέλει ν" άποχτήσει ό 
άσθενής γενετήσια προτεραιότητα καί όργασμική Ικανότητα. 

Κάθε χαρακτηρολογική διαμόρφωση, δπως είπαμε παραπάνω, 
έκπληρώνει δυό λειτουργίες: πρώτο, τή θωράκιση τοΰ έγώ 
ένάντια στόν έξωτερικό κόσμο κι ένάντια στίς ένστικτικές 
άπαιτήσεις· δεύτερο, τήν οίκονομική λειτουργία, δηλαδή τήν 
κατανάλωση τής πλεονάζουσας σεξουαλικής ένέργειας πού 
παράγεται άπό τή σεξουαλική λίμναση — βασικά, λοιπόν, τή 
δέσμευση τοΰ διαρκώς παραγόμενου άγχους. "Αν αύτό Ισχύει 
γιά κάθε χαρακτηροδιαμόρφωση, τότε ό τρόπος, πού έκπληρώ-
νονται άπό τό έγώ οί βασικές αύτές λειτουργίες, είναι είδοποι-
ός, δηλαδή σχετικός μέ τή φύση τής νεύρωσης. Στή διαδικασία 
αύτή, κάθε τύπος χαρακτήρα άναπτύσσει τούς δικούς του 
μηχανισμούς. Περιττό νά πούμε δτι ή γνώση τής βασικής 
λειτουργίας τοΰ χαρακτήρα τού άσθενή (άμυνα καί δέσμευση 
τοΰ άγχους) άπό μόνη της δέν έπαρκεΐ — καί είναι άναγκαΐο, 
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στόν συντομότερο δυνατό χρόνο, νά γίνει γνωστός ό Ιδιαίτερος 
τρόπος μέ τόν όποΐο ό χαρακτήρας Εκπληρώνει αύτό τό 
καθήκον. Μιά καί ό χαρακτήρας δεσμεύει τά ούσιωδέστερα 
μέρη τής λίμπιντο (ή τοΰ άγχους)· μιά καί, έπιπρόσθετα, πρέπει 
νά άπελευθερώσουμε αύτά τά ούσιώδη στοιχεία τής σεξουαλι-
κής ένέργειας άπό τήν περιχαράκωσή τους στόν χαρακτήρα καί 
νά τά διοχετεύσουμε καί στή γενετήσια συσκευή καί στό 
σύστημα έξιδανίκευσης, είσχωροΰμε — άπό θεραπευτική άναγ-
καιότητα καί μέ τή βοήθεια τής άνάλυσης τοΰ χαρακτήρα — 
στό κεντρικό στοιχείο τής λειτουργίας τής ήδονής. 

"Ας συνοψίσουμε τά ούσιώδη χαρακτηριστικά τοΰ μαζοχιστι-
κού χαρακτήρα. Αύτά τά συνταντάμε ένα-ένα ξεχωριστά σ' 
όλους τούς νευρωσικούς χαρακτήρες καί δέν έμφανίζονται στήν 
όλότητά τους σάν μαζοχιστικός χαρακτήρας παρά μόνο δταν 
δλα συγκλίνουν καί καθορίζουν κυρίαρχα τόν βασικό τόνο τής 
προσωπικότητας καί τίς τυπικές της άντιδράσεις. Ένα τυπικό 
μαζοχιστικό γνώρισμα τοΰ χαρακτήρα είναι ένα χρόνιο, ύποκει-
μενικό αίσθημα όδόνης, πού έκδηλώνεται άντικειμενικά κι 
Εμφανίζεται Ιδιαίτερα σάν τάση γιά παράπονα Πρόσθετα γνωρί-
σματα τοΰ μαζοχιστικού χαρακτήρα είναι ή χρόνια τάση 
πρόκλησης πόνου καί μείωσης στόν Ιδιο τόν έαυτό του («ήθικός 
μαχοζισμός») καί ό έντονος πόνος νά βασανίζει τούς άλλους, 
πράγμα γιά τό δποΐο ό μαζοχιστής ύποφέρει δχι λιγότερο άπό 
τό άντικείμενό του. Κοινή σ' δλους τούς μαζοχιστικούς χαρα-
κτήρες είναι μιά άδέξια, άχαρη συμπεριφορά. Ιδιαίτερα έκδηλη 
στοός Ιδιοτροπισμούς της καί στίς σχέσεις τους μέ τούς άνθρώπους. 
Σέ μερικές περιπτώσεις, τά γνωρίσματα αύτά μπορούν νά 
πάρουν άκόμη καί ψευδοανοΐκή μορφή. Μερικές φορές μπορεί 
νά ύπάρχουν καί άλλα γνωρίσματα τοΰ χαρακτήρα, αύτά δμως 
δέν έπιφέρουν αίσθητή μεταβολή στή συνολική εΙκόνα. 

Σ' άλλες περιπτώσεις, αύτό πού κυριαρχεί είναι ή έκδηλη 
παρουσία τοΰ χαρακτηρονευρωσικοΰ συνδρόμου, ένώ σέ άλλες 
πάλι αύτό συγκαλύπτεται άπό κάποια έπιφυλακτική μεταμφίε-
ση. 

"Οπως καί σέ κάθε άλλη χαρακτηρολογική στάση, ή μαζοχι-
στική στάση άντικατοπτρίζεται δχι μόνο στή συμπεριφορά 

121 



άπέναντι α Ινα άντικείμενο, άλλά καί πρός τόν ίδιο τόν 
μαζοχιστή. ΟΙ στάσεις, πού άρχικά κατευθύνονται πρός τ' 
άντικείμενα, διατηρούνται κι άπέναντι στά ένδοβαλλόμενα 
άντικείμενα, άπέναντι στό ύπερεγώ — πράγμα συχνά σημαντι-
κό. "Ο,τι άρχικά ήταν έξωτερικό κι ύστερα έσωτερικεύτηκε 
είναι ύποχρεωμένο νά έξωτερικευθεί στήν άναλυτική μεταβίβα-
ση. Ή συμπεριφορά τοΰ άσθενή άπέναντι στόν άναλυτή κατά 
τή μεταβίβαση έπαναλαμβάνει αύτό πού έχει άποχτηθεϊ σέ 
σχέση μέ τό άντικείμενο κατά τήν παιδική ήλικία. Μέ όρους 
γενετικής ίστορίας, δέν μπορεί νά Ισχύει τό ότι, σ" όλο αύτό τό 
μεσοδιάστημα, λειτουργούσε άκόμη ό ίδιος μηχανισμός μέσα 
στό έγώ. 

Ό άσθενής, τοΰ όποίου τήν άνάλυση θά παρακολουθήσουμε 
στίς βασικές της γραμμές, χωρίς νά προχωρήσουμε σ' όλες τίς 
λεπτομέρειες τής άσθένειάς του, άρχισε τή θεραπεία μέ τίς 
άκόλουθες αίτιάσεις: ήταν τελείως άνίκανος γιά έργασία καί 
κοινωνικά άπαθής άπό τήν ήλικία τών δεκαέξη του χρόνων. Στή 
σεξουαλική σφαίρα παρουσίαζε σοβαρή μαζοχιστική διαστρο-
φή. Ποτέ δέν ένδιαφερόταν γιά συνουσία μέ κορίτσια, άλλά 
αύνανιζόταν ώρες όλόκληρες τή νύχτα, μέ τόν τρόπο πού 
χαρακτηρίζει τήν προγενετήσια λιμπιντική δομή. Διπλωνόταν 
πάνω στό στομάχι του καί πίεζε συνθλιπτικά τό πέος του, 
φαντασιώνοντας ταυτόχρονα ότι ένας άντρας ή μιά γυναίκα τόν 
χτυποΰσε μ" Ένα μαστίγιο. Μέ λίγα λόγια, δέν αύνανιζόταν μέ 
τόν κανονικό τρόπο, δηλαδή διεγείροντας τό πέος του μέ τήν 
κανονική τριβή, άλλά ζουλώντας το, σφίγγοντάς το άνάμεσα 
στίς παλάμες του, κλπ. "Οταν Ενιωθε δτι πλησίαζε ή στιγμή τής 
έκσπερμάτωσης, σταματούσε καί περίμενε νά καταλαγιάσει ή διέγερ-
ση, γιά νά ξαναρχίσει άπό τήν άρχή. Αύνανιζόταν, μ" αύτό τόν 
τρόπο κάθε νύχτα, συχνά καί στή διάρκεια τής μέρας, μέχρι πού 
τελικά, όλότελα έξαντλημένος, παραδινόταν σέ μιά έκσπερμά-
τωση, κατά τήν όποία τό σπέρμα δέν έκτινασσόταν ρυθμικά 
πρός τά έξω, άλλά άπλά έρρεε. Μετά άπ' αύτό ένιωθε τσακισμέ-
νος, φοβερά κουρασμένος, άνίκανος νά κάνει ότιδήποτε, εύερέ-
θιστος, «μαζοχιστής», βασανισμένος. Τοΰ ήταν Ιδιαίτερα δύκο-
λο νά σηκωθεί τό πρωί άπό τό κρεβάτι. Παρά τή συντριπτική 
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αίσθηση ένοχής, δέν ήταν σέ θέση να βάλει τέρμα σ' αύτό τό 
«χασομέρι στό κρεβάτι». 'Αργότερα περιέγραψε τήν δλη κατά-
σταση σάν «μαζοχιστικό βάλτο». "Οσο πιό πολύ έπαναστατοΰ-
σε ένάντιά του, τόσο πιό πολύ αύτός τόν κατάπινε. "Οταν 
άρχισε άνάλυση, αύτό τό είδος σεξουαλικής έμπειρίας συνεχι-
ζόταν γιά χρόνια. 01 συνέπειές της γιά τήν προσωπικότητα καί 
τήν συγκινησιακή του ζωή ήταν καταστροφικές. 

Ή πρώτη μου έντύπωση γι' αύτόν ήταν πώς αύτός ό 
άνθρωπος μόλις πού θά μπορούσε νά σταθεί στά πόδια του, 
άκόμη κι άν ξόδευε δλη του τήν ένέργεια. Βέβαια έκανε 
φοβερές προσπάθειες νά Εμφανίζεται καλά θρεμμένος καί ήρε-
μος, ή στάση του ήταν εύγενική καί μιλούσε γιά τά σχέδιά του. 
Ήθελε νά γίνει μαθηματικός. Κατά τήν άνάλυση, ή φιλοδοξία 
αύτή άποδείχτηκε δτι ήταν ένα πολύπλοκα δουλεμένο παραλή-
ρημα, στό όποίο παρίστανε τόν έαυτό του νά περιπλανιέται στά 
δάση τής Γερμανίας γιά χρόνια όλόκληρα, έπεξεργαζόμενος 
κάποιο μαθηματικό σύστημα, τό όποιο θά μπορούσε νά ύπολο-
γίσει καί ν' άλλάξει όλόκληρο τόν κόσμο. Τό έξωτερικό 
κέλυφος τής προσωπικότητάς του κατέπεσε γρήγορα μέ τήν 
άνάλυση, δταν κατόρθωσα νά τοΰ έξηγήσω δτι αύτή χρησίμευε 
σάν άναπλήρωση γιά τό αίσθημα πλήρους άναξιότητας πού 
ένιωθε — ένα αίσθημα στενά δεμένο κι άδιάκοπα άναπαραγόμε-
νο άπό τήν έμπειρία του γιά τόν αύνανισμό σάν κάτι τό 
«βρώμικο» καί «μιαρό». Άπό τήν παιδική του κιόλας ήλικία, ό 
«μαθηματικός», πού γινόταν άντιληπτός σάν καθαρό, άσεξουα-
λικό δν, είχε σά λειτουργία του τήν κάλυψη τοΰ «μιαροΰ 
άνθρωπου». Δέν έχει καί μεγάλη σημασία γιά τή συζήτησή μας 
τό δτι ό άσθενής είχε δλα τά σημάδια μιάς άτυπης σχιζοφρένει-
ας ήβηφρενικοΰ τύπου. Τό σημαντικότερο έδώ είναι δτι τά 
«καθαρά» μαθηματικά είχαν σά λειτουργία τους τήν άνέγερση 
ένός τείχους ένάντια στό «βρωμερό» αίσθημα πού είχε γιά τόν 
έαυτό του τό όποιο προερχόταν άπό τόν πρωκτικό τύπο 
αύνανισμοΰ. 

Μετά τήν έγκατάλειψη τής άσεξουαλικής του έμφάνισης, ή 
μαζοχιστική στάση ξεπρόβαλε σ' δλο της τό μεγαλείο. Κάθε 
συνεδρία άρχιζε μέ κάποιο παράπονο, άκολουθούμενο άπό 
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Εκδηλα παιδιάστικες προκλήσεις μαζοχιστικού τύπου. "Αν τοΰ 
ζητούσα νά συμπληρώσει ή νά μοΰ δώσει μιά πιό σαφή 
διατύπωση κάποιου άπ' τά λεγόμενά του, αύτός προσπαθούσε 
νά σπρώξει τίς προσπάθειές μου στόν παραλογισμό άναφωνών-
τας: «"Οχι, δχι, δχι, δΕ ΘΕλω!». Στό πλαίσιο αύτό άποκαλύφθηκε 
δτι, άνάμεσα στόν τΕταρτο καί πέμπτο χρόνο τής ζωής του, είχε 
περάσει μιά φάση βίαιου πείσματος, πού συνοδευόταν άπό 
ξεφωνητά καί κλωτσήματα. Καί τό πιό τετριμμένο συμβάν ήταν 
άρκετό γιά νά προκαλέσει αύτά τά «ξεσπάσματα ξεφωνητών», 
τά όποία, δπως είπε, δδηγούσαν τούς γονείς του στήν άπελπι-
σία, τήν άπόγνωση καί τήν όργή. Οί τέτοιου είδους προσβολές 
μπορούσαν νά διαρκέσουν μέρες δλόκληρες, μέχρι τήν τελική 
έξάντληση. 'Αργότερα μπόρεσε ν' άναγνωρίσει κι ό ίδιος αύτή 
τήν περίοδο πείσματος σάν πρόδρομο τοϋ τωρινού τοϋ μαζοχι-
σμού. Οί πρώτες του φαντασιώσεις δτι τόν χτυπούσαν παρουσι-
άστηκαν δταν ήταν έφτά περίπου χρονών. Πρίν πέσει στό 
κρεβάτι, φαντασίωνε δτι κάποιος τόν είχε ξαπλώσει στά γόνατά 
του καί τόν χτυπούσε — συχνά μάλιστα πήγαινε στό λουτρό, 
κλείδωνε τήν πόρτα καί προσπαθούσε ν' αύτομαστιγωθεί. Μιά 
σκηνή άπό τόν τρίτο χρόνο τής ζωής του, πού δέν έμφανίστηκε 
παρά στό δεύτερο χρόνο τής άνάλυσης, θά μπορούσε νά 
χαρακτηριστεί τραυματική. Έπαιζε στόν κήπο καί δπως φαινό-
ταν καθαρά άπ' τήν δλη κατάσταση — είχε λερωθεί. 'Επειδή 
ήταν μπροστά καλεσμένοι, ό βαριά ψυχοπαθητικός, σαδιστής 
πατέρας του Εκνευρίστηκε φοβερά, τόν πήγε μΕσα στό σπίτι καί 
τόν Εριξε στό κρεβάτι. Τό άγόρι άμέσως γύρισε μπρούμυτα καί 
περίμενε τά χτυπήματα μέ μεγάλη περιέργεια, πού ήταν άνάμικτη μέ 
άγχος. Ό πατΕρας τοΰ Εριξε Ενα γερό μπερντάχι, άλλά τό άγόρι 
Ενιωσε Ενα αίσθημα άνακούφισης — μιά τυπική μαζοχιστική 
Εμπειρία πού τή δοκίμαζε γιά πρώτη φορά. 

"Αραγε τά χτυπήματα τοΰ προκάλεσαν εύχαρίστηση; Ή 
άνάλυση Εδειξε καθαρά δτι, τή στιγμή Εκείνη, είχε φοβηθεί 
μήπως πάθει μεγαλύτερο κακό. Είχε γυρίσει Ετσι γρήγορα 
μπρούμυτα γιά νά προστατεύσει τά γενετήσια δργανά του άπό 
τόν πατέρα του". Τά χτυπήματα στούς γλουτούς Εγιναν, λοιπόν, 

19. Τό φαινόμενο αύτό τονίστηκε άπό τόν Φρόυντ στό Αρθρο του «Τό 

124 



δεκτά μ' έντονότατο αίσθημα άνακούφισης — ήταν συγκριτικά 
άβλαβή, σέ σύγκριση μέ τήν άναμενόμενη κακοποίηση τού 
πέους του. Οί φόβοι του άρα κατασίγασαν. 

Αύτός ό βασικός μαζοχιστικός μηχανισμός πρέπει νά γίνει 
ξεκάθαρα κατανοητός άν θέλουμε νά κατανοήσουμε τόν μαζοχι-
σμό στό σύνολό του. Όμως, προκαταλαμβάνουμε τήν πορεία 
τής άνάλυσης, γιατί αύτό δέν έγινε σαφές πρίν ή άνάλυση μπεί 
γιά καλά στό δεύτερο χρόνο της. Μέχρι αύτό τό σημείο, ή 
θεραπεία είχε άφιερωθεΐ στήν προσπάθεια, άποτυχημένη στήν 
άρχή, κτανίκησης τών μαζοχιστικών άντιδράσεων πείσματος 
τοΰ άσθενή. 

Περιγράφοντας τόν τρόπο, μέ τόν όποϊο αύνανιζόταν τά 
κατοπινά χρόνια, ό άσθενής συνήθιζε νά λέει: «Ήταν σά νά 
'στριβα άπό άνάσκελα μπρούμυτα σά βίδα». Στήν άρχή είχα τή 
γνώμη ότι αύτό ήταν ύπαινιγμός γιά τή φαλλική σεξουαλικότη-
τα — μόνο άργότερα κατάλαβα δτι άπεικόνιζε μιά άμυντική 
κίνηση. Τό πέος έπρεπε νά προστατευθεί - καλύτερα λοιπόν νά 
δεχτεί χτυπήματα στούς γλουτούς, παρά νά κακοποιηθεί τό πέος! Ό 
βασικός αύτός μηχανισμός καθόριζε καί τό ρόλο τής φαντασίω-
σης δτι τόν χτυπούσαν. Αύτό, πού ήταν άρχικά φόβος τιμωρίας, 
ίγινε άργότερα ή μαζοχιστική έπιθυμία Μ" άλλα λόγια, ή μαζοχι-
στική φαντασίωση δτι τόν χτυποΰσαν άποτελοΰσε πρόβλεψη 
βαρύτερης τιμωρίας. Ή θέση τοΰ 'Αλεξάντερ, δτι ή σεξουαλι-
κή ήδονή ξεπληρώνεται μέ τήν Ικανοποίηση τής άνάγκης γιά 
τιμωρία, πρέπει κι αύτή νά έπανερμηνευθεΐ κάτω άπ' αύτό τό 
φώς. Δέν τιμωρεί κανείς τόν έαυτό του μέ σκοπό νά έξευμενίσει 
ή νά δωροδοκήσει τό ύπερεγώ του, προκειμένου ν' άπολαύσει 
έπειτα ήδονή άπαλλαγμένη άπό άγχος. Ό μαζοχιστής προσεγ-
γίζει τήν ήδονογόνο δραστηριότητα δπως καί κάθε άλλο άτομο, 
άλλα παρεμβαίνει ό φόβος τής τιμωρίας. Ή μαζοχιστική αύτοτι-
μωρία δέν είναι ή έκτέλεση τής έπίφοβης τιμωρίας, άλλά 
μάλλον ή έκτέλεση μιας ήπιότερης, ύποκατάστατης τιμωρίας. 
Συνεπώς, άντιπροσωπεύει ένα Ιδιαίτερο είδος άμυνας ένάντια 

οικονομικό πρόβλημα τοΟ μαζοχισμού». "Ομως ή κλινική του διερεύνηση 
όδηγεί όχι στήν ύπόθεση τού πρωτογενούς μαζοχισμού, άλλά στήν άπορριψή 
του. 
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στήν τιμωρία καί τό άγχος. Ή παθητική-θηλυκή παράδοση στό 
τιμωρό πρόσωπο, πού χαρακτηρίζει τόν μαζοχιστικό χαρακτή-
ρα, πρέπει κι αύτή νά είδωθεί σ" αύτό τό πλαίσιο. Ό άσθενής 
μας κάποτε πρόσφερε τούς γλουτούς του γιά νά χτυπηθεί, δπως 
έλεγε — στήν πραγματικότητα δμως, αύτή ή έπιθυμία νά 
χτυπηθεί δέν ήταν παρά ή έπιθυμία νά δοθεί σά γυναίκα 
(πράγμα άπόλυτα σύμφωνο μέ τή φροϋδική έρμηνεία τής 
παθητικής φαντασίωσης χτυπήματος σάν ύποκατάστατο τής 
παθητικής-θηλυκής έπιθυμίας). Ό μή μαζοχιστικός παθητικός-
θηλυκός χαρακτήρας έκπληρώνει αύτή τή λειτουργία άπόκρου-
σης τοΰ κινδύνου τοϋ εύνουχισμοΰ μέ τήν καθαρή πρωκτική 
παράδοση. Δέν Εχει άνάγκη νά τόν βοηθήσει ή μαζοχιστική 
Ιδέα, ή ή φαντασίωση δτι τόν χτυπούν προκειμένου ν' άποκρού-
σει τό άγχος. 

Ή συζήτηση αύτή μάς όδηγεϊ άμεσα στό έρώτημα άν είναι 
δυνατό νά έπιζητείται ή δυσαρέσκεια, θ ά θέλαμε, δμως, ν' 
άναβάλλουμε αύτό τό θέμα γιά νά ξεκαθαρίσουμε πρώτα τό 
Εδαφος μέ τήν άνάλυση τοΰ χαρακτήρα τοΰ μαζοχιστή. 

Στόν άσθενή μας, ή περίοδος τοΰ παιδικού πείσματος έπανε-
νεργοποιήθηκε κατά τήν άναλυτική θεραπεία, μέ τρόπο άπρο-
κάλυπτο καί δίχως άναστολές. Ή φάση τής άνάλυσης, πού 
άφοροΰσε τά «ξεσπάσματα ξεφωνητών», κράτησε Ενα Εξάμηνο 
άλλά κατόρθωσε τελικά νά Εξαλείψει όλοκληρωτικά αύτό τόν 
τρόπο άντίδρασης. Έπειτα άπ* αύτό, δέν ξαναεμφανίστηκε μέ 
τήν παιδιάστικη αύτή μορφή. Στήν άρχή δέν ήταν εύκολο νά 
κάνουμε τόν άσθενή νά έπανενεργοποιήσει τίς πεισματικές 
πράξεις τής παιδικής του ήλικίας. Ή πόζα του σάν μαθηματι-
κό? χρησίμευε σάν άμυνα ένάντια σέ κάτι τέτοιο — στό 
κάτω-κάτω, Ενας εύγενής, μιά μαθηματική Ιδιοφυΐα δέν κάνει 
τέτοια πράγματα. Δέν μπορούσαμε, δμως, νά τό παρακάμψουμε. 
Ή άποκάλυψη καί ή έξάλειψη αύτοϋ τοΰ στρώματος τοϋ 
χαρακτήρα, πού λειτουργούσε σάν άμυνα ένάντια στό άγχος, 
άπαιτοϋσε τήν προηγούμενη πλήρη έπανενεργοποίησή του. 
"Οταν ό.άσθενής κατέφυγε στό «"Οχι! "Οχι! Δέ θέλω!», στήν 
άρχή προσπάθησα νά τό έρμηνεύσω, άλλά οί προσπάθειές μου 
έπεσαν στό κενό. "Αρχισα, λοιπόν, κι έγώ νά μιμούμαι τόν 
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άσθενή, δηλαδή συνόδευα κάθε έρμηνεία τής συμπεριφοράς του 
μ* Ινα «"Οχι, δέ θέλω!» Αυτό πού μ' όδήγησε στήν υΙοθέτηση 
αύτοΰ τοΰ μέτρου ήταν ή Ιδιαιτερότητα τής ίδιας τής Αναλυτι-
κής κατάστασης. Μέ κανέναν άλλο τρόπο δέ θά προχωρούσα 
πιό μακριά στήν περίπτωσή του. Μιά φορά άντέδρασε κλω-
τσώντας άσυναίσθητα στίς συνεπείς μου προσπάθειες νά σπρώ-
ξω τήν άντίστασή του στόν παραλογισμό. "Αδραξα τήν εύκαι-
ρία καί τοΰ είπα ν* άφήσει τόν έαυτό του τελείως έλεύθερο. 
Στήν άρχή δέν μποροΰσε νά καταλάβει πώς μπορούσε κανείς νά 
τοΰ ζητά νά κάνει κάτι τέτοιο. Τελικά, δμως, παίρνοντας δλο 
καί περισσότερο θάρρος, άρχισε νά τινάζεται πάνω στό ντιβάνι, 
φτάνοντας σέ συγκινησιακά φορτισμένες κραυγές πρόκλησης 
καί περιφρόνησης καί βγάζοντας άναρθρους ήχους σάν κραυγές 
ζώων. Μιά Ιδιαίτερα βίαιη κρίση έκδηλώθηκε δταν τοΰ είπα δτι 
ύπεράσπιζε τόν πατέρα του μόνο καί μόνο γιά νά κρύψει τό 
άσυγκράτητο μίσος πού ένιωθε γΓ αύτόν. Δέ δίστασα άκόμη νά 
τοΰ πώ δτι ύπήρχε καί μιά όρισμένη ποσότητα λογικής 
δικαιολόγησης τοΰ μίσους αύτοΰ. Τώρα οί πράξεις του άρχιζαν 
νά παίρνουν μιά χροιά τρόμου. Μούγκριζε τόσο φριχτά, πού οί 
γείτονες φοβήθηκαν. Δέν μπορούσαμε φυσικά ν' άφήσουμε κάτι 
τέτοιο νά μάς σταματήσει, γιατί γνωρίζαμε δτι αύτός ήταν ό 
μόνος τρόπος γιά νά φτάσουμε στά βαθύτερα συναισθήματά 
του. Ήταν ό μόνος τρόπος γιά νά μπορέσει ν' άναβιώσει τήν 
παιδική του νεύρωση όλοκληρωμένα καί συναισθηματικά — κι 
δχι μονάχα σάν άνάμνηση. Ξανά καί ξανά αύτή ή έκδραμάτιση 
τοΰ έδωσε τή δυνατότητα ν' άποχτήσει κάποια έπίγνωση γιά τή 
συμπεριφορά του. Αύτό Αντιπροσώπευε μιά τρομακτική πρόκλη-
ση πρός τούς μεγάλους, καί στή μεταβίβαση, πρός έμένα. Γιατί 
δμως προκαλούσε; 

Άλλοι μαζοχιστές άσθενεΐς προκαλούν τόν άναλυτή μέ τήν 
τυπική μαζοχιστική σιωπή. Ό άσθενής μας τό έκανε αύτό μέ τή 
μορφή τοΰ παιδικοΰ πείσματος. Χρειάστηκα κάμποσο καιρό γιά 
νά τόν κάνω νά καταλάβει αύτό πού είχα δει ξεκάθαρα άπό πολύ 
νωρίς, δηλαδή τό δτι οί προκλήσεις αύτές ήταν προσπάθειες 
γιά νά μέ κάνει αύστηρό καί νά μ' έξαγριώσει. Όμως, αύτή 
ήταν ή Επιφανειακή μόνο σημασία τής συμπεριφοράς του. 
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Ήταν άνάγκη νά προχωρήσουμε βαθύτερα. Αύτό, δμως, γίνεται 
σπάνια γιατί συνήθως έπικρατεί ή άποψη δτι ό μαζοχιστής 
έπιζητεϊ τήν τιμωρία σάν τέτοια, σάν Ικανοποίηση κάποιου 
αίσθήματος ένοχής, μέ τήν κινητήρια δύναμη καί τίς διαστά-
σεις ένός ένστικτου. Ή άποψη αύτή θεωρείται γενικά έξήγηση 
τής βαθύτερης σημασίας τής μαζοχιστικής πρόκλησης. Στήν 
πραγματικότητα, δέν είναι διόλου ζήτημα τιμωρίας, άλλά έξώ-
θησης τοΰ άναλυτή ή τοΰ προτύπου του, τοΰ γονιοΰ, σέ λάθος 
δρόμο, έτσι ώστε νά ένεργήσει μέ τέτοιο τρόπο πού θά 
πρόσφερε λογική θεμελίωση στήν κατηγορία: «Δές πόσο άσχη-
μα μοΰ φέρεσαι». Ή πρόκληση αύτή πρός τόν άναλυτή είναι, 
σ' δλες τίς περιπτώσεις, μιά άπ' τίς κύριες δυσκολίες τής 
άνάλυσης ένός μαζοχιστικού χαρακτήρα. "Αν δέ γίνει κατανοη-
τή ή βαθύτερη πρόθεσή της, καμιά πρόοδος δέν είναι έφικτή. 

Τό γεγονός δτι ό μαζοχιστής προκαλεί τόν άναλυτή γιά νά 
τόν σπρώξει σέ λάθος δρόμο πρέπει νά 'χει κάποια σημασία. Ή 
σημασία αύτή είναι: «Είσαι κακός- δέ μέ συμπαθείς- άντίθετα, 
μοΰ φέρεσαι φριχτά- έχω, λοιπόν, δίκιο πού σέ μισώ». Ή 
δικαιολόγηση αύτή τοΰ μίσους καί ή μείωση τοΰ αίσθήματος 
ένοχής μέ τή βοήθεια αύτοΰ τοΰ μηχανισμού είναι μιά ένδιάμε-
ση μόνο διαδικασία. Τό κύριο πρόβλημα τοΰ μαζοχιστικού 
χαρακτήρα δέν είναι τό αίσθημα ένοχής του ή ή άνάγκη του γιά 
τιμωρία, άν καί τά δυό λειτουργοΰν σέ κάθε περίπτωση. Ά ν 
άντιληφθοΰμε τό αίσθημα ένοχής καί τήν άνάγκη τιμωρίας σάν 
έκδηλώσεις κάποιου βιολογικού ένστικτου τοΰ θανάτου, τότε 
βέβαια ή άποκάλυψη αύτής τής έκλογίκευσης τοΰ μίσους καί ή 
πρόκληση τοΰ άντικειμένου θά θεωρηθούν ή Γαχατη έξήγηση. 
Μιά καί δέν συμμεριζόμαστε τήν άποψη αύτή, πρέπει ν' 
άναρωτηθοΰμε γιατί ό μαζοχιστής προσπαθεί νά σπρώξει τό 
άντικείμενό του σέ λάθος δρόμο. 

Γενετικά καί Ιστορικά, πίσω άπό τήν πρόκληση βρίσκεται 
μιά βαθιά άπογοήτευση στόν τομέα τής άγάπης. Ό μαζοχιστής 
έπιθυμεΐ ίδιαίτερα νά προκαλεί τ' άντικείμενο έκείνα άπό τά 
όποία δοκίμασε κάποια άπογοήτευση. Αρχικά τ' άντικείμενο 
αύτά άγαπιοΰνταν έντονα καί είτε πραγματικά ύπήρξε κάποια 
άπογοήτευση, ή ή άγάπη πού ζητούσε τό παιδί δέν ίκανοποιή-
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θηκε έπαρκώς. Μποροΰμε ήδη νά παρατηρήσουμε δτι ή Ισχυρή 
άνάγκη γι' άγάπη συμβαδίζει μέ τίς πραγματικές άπογοητεύσεις 
πού δοκίμασε ό μαζοχιστικός χαρακτήρας. Ή άνάγκη αύτή 
άποκλείει κάθε πραγματική Ικανοποίηση κι έχει κάποια είδική 
έσακερική πηγή πού θά τήν συζητήσουμε άργότερα. 

Καθώς περνούσε ό καιρός καί ό άσθενής άρχιζε νά συνειδη-
τοποιεί άτι δέν μπορούσε νά μ' έξαγριώσει, ή συμπεριφορά του 
περέμενε ή ίδια, ό σκοπός της δμως ήταν διαφορετικός. 
Προφανώς άρχιζε πιά ν' άπολαμβάνει τό δτι άφηνόταν έλεύθε-
ρος κατά τήν άνάλυση. Ή έκδραμάτιση έγινε έμπόδιο, γιατί 
έτρωγα δλη τήν ώρα μέ παιδιάστικα κλωτσήματα καί ξεφωνητά. 
Ήταν πιά δυνατό νά τοΰ δείξουμε δτι άρχικά οί προκλήσεις του 
είχαν πετύχει τόν σημαντικό δευτερογενή στόχο πού ήταν τό νά 
δοκιμάσει σέ ποιό βαθμό μπορούσε ν'άφήσει τόν έαυτό του 
έλεύθερο, δηλαδή μέχρι ποιό σημείο μπορούσε νά τραβήξει, 
πρίν άποσύρω τήν άγάπη μου καί τήν προσοχή μου καί 
προσφύγω στήν τιμωρία. Είχε πεισθεί δτι δέν ύπήρχε καμιά 
άνάγκη νά φοβάται — θά μπορούσε νά τό τραβήξει δσο ήθελε 
χωρίς νά τιμωρηθεί. Συμπεριφερόμενος συνέχεια μέ τρόπο 
δυσάρεστο, έξουδετέρωνε τήν άδιάκοπη ροή τοΰ φόβου τής 
τιμωρίας — κι έτσι, τό νά 'ναι κακός ήταν πηγή εύχαρίστησης. 
Αύτό δέν είχε καμιά σχέση μέ κάποια έπιθυμία γιά τιμωρία. "Αν 
καί ήμουν Ιδιαίτερα προσεχτικός, δέν παρατήρησα κανένα 
σημείο μιας τέτοιας έπιθυμίας. 

Παράλληλα, δμως, μ' αύτή τή συμπεριφορά είχαμε καί 
συνεχή παράπονα σχετικά μέ τήν τρομερή του κατάσταση, 
σχετικά μέ τό βάλτο, άπ' δπου δέν μποροΰσε νά έλευθερωθεί (κι 
άπ' δπου δέν τόν βοηθούσαν νά ξεφύγει). Ό αύνανισμός του 
συνεχιζόταν μέ τόν Ίδιο τρόπο καί καθημερινά τοΰ έδινε τήν 
αίσθηση τής «βρωμιάς», πού έβρισκε κανονικά διέξοδο στά 
παράπονα, δηλαδή σέ συγκαλυμμένες έπικρίσεις. Όμως, δέν 
ήταν δυνατόν νά στρωθούμε σέ συγκεκριμένη άναλυτική δου-
λειά. Δέ γινόταν βέβαια λόγος γι' άπαγόρευση τών πράξεων 
πείσματος — κάτι τέτοιο θά σήμαινε δτι θά θέταμε σέ κίνδυνο 
όλόκληρη τή μελλοντική έπιτυχία τής θεραπείας. Γι' αύτό 
άρχισα νά τοΰ δείχνω σ' έναν καθρέφτη τή συμπεριφορά του. 
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"Οταν άνοιγα τήν πόρτα γιά νά μπεϊ, αύτός στεκόταν έκεΐ μέ τό 
πρόσωπο σκυθρωπό, παραμορφωμένο άπ' τόν πόνο, μαραγκια-
σμένο — προσωποποίηση δλης τής δυστυχίας. Μιμήθηκα τήν 
έμφάνισή του. "Αρχισα νά τοΰ μιλώ στήν παιδιάστικη γλώσσα 
του — κι άκόμη ξάπλωνα στό πάτωμα καί κλώτσαγα καί 
φώναζα, δπως άκριβώς έκανε κι αύτός. Στήν άρχή τά 'χασε, 
άλλά έπειτα ξέσπασε σ' ένα αύθόρμητο γέλιο, τελείως ώριμο 
καί διόλου νευρωτικό. Είχαμε άνοίξει ένα δρόμο, άλλά μόνο 
προσωρινά. Συνέχισα αύτά τά καμώματα μέχρι πού άρχισε ό 
ίδιος ν' άναλύει. Μπορούσαμε πιά νά συνεχίσουμε. 

Ποιά σημασία είχε ή πρόκληση; Αύτός ήταν ό τρόπος μέ τόν 
όποιο ζητούσε άγάπη — ένας τρόπος Ιδιαίτερος, πού συναντιέται 
σ' δλους τούς μαζοχιστικούς χαρακτήρες. Χρειαζόταν άποδεί-
ξεις άγάπης γιά νά μειώσει τήν έσωτερική του ένταση καί 
άγχος. Αύτή ή ζήτηση άγάπης βρισκόταν σ' άμεση συνάρτηση 
μέ τόν βαθμό έντασης πού προκαλούσε ή μή Ικανοποιητική 
μορφή τοΰ αύνανισμοΰ του. "Οσο πιό «βρώμικος» ένιωθε, τόσο 
πιό έντονο έδειχνε τόν μαζοχσμό στή συμπεριφορά του, δηλαδή 
τόσο πιό πειστική γινόταν ή ζήτηση άγάπης, πού προσπαθούσε 
νά τήν Ικανοποιήσει μέ δλα τά δυνατά μέσα. Γιατί, δμως, 
ζητούσε άγάπη μ* αύτό τόν έμμεσο, συγκαλυμμένο τρόπο; Γιατί 
φυλαγόταν τόσο πεισματικά ένάντια σέ κάθε έρμηνεία τής 
προσήλωσής του; Γιατί συνέχιζε νά παραπονιέται; 

Τά παράπονά του παρουσίαζαν τήν άκόλουθη στρωματοποίη-
ση σέ σχέση μέ τή σημασία τους, πού άντιστοιχοΰσε στή 
γένεση τοΰ μαζοχισμού του: «Βλέπεις πόσο είμαι άξιοθρήνητος 
— άγάπησέ με!» «Δέν μ' άγαπάς άρκετά — άδιαφορεΐς γιά 
μένα!». «Πρέπει νά μ' άγαπήσεις — θά σ' άναγκάσω νά μ' 
άγαπήσεις. "Αν δέν μ' άγαπήσεις, θά σέ κάνω νά θυμώσεις!» Τό 
μαζοχιστικό πάθος γιά τά βάσανα, τά παράπονα, οί προκλήσεις 
καί ή όδύνη, δλα μπορούν νά έξηγηθοΰν σ' δ,τι άφορά τή 
σημασία τους — ή δυναμική τους θά συζητηθεί άργότερα — 
στή βάση τής φαντασιωνόμενης ή πραγματικής μή έκπλήρωσης 
μιάς ποσοτικά ύπερβολικής ζήτησης άγάπης. Ό μηχανισμός 
αύτός άντιστοιχεϊ είδοποιά στόν μαζοχιστικό χαρακτήρα. Δέ 
συναντιέται σέ καμιά άλλη μορφή νεύρωσης — κι άν έμφανίζε-
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ται σ' άλλες μορφές, τότε τό άντίθετο μαζοχιστικό στοιχείο τοΰ 
χαρακτήρα είναι έξίσου παρόν. 

Ποιά είναι ή σημασία τής ύπερβολικής ζήτησης άγάπης; 
Πληροφορίες γι* αύτό άντλοΰμε άπό τήν άνάλυση τής προδιάθε-
σης στό άγχος πού συναντιέται πάντοτε στούς μαζοχιστικούς 
χαρακτήρες. "Υπάρχει άμεση συσχέτιση άνάμεσα στή μαζοχι-
στική στάση καί στή ζήτηση άγάπης, άπό τή μιά, καί στή 
δυσάρεστη ένταση καί τήν προδιάθεση στό άγχος (ή τόν 
κίνδυνο άπώλειας τής άγάπης), άπό τήν άλλη. Τό πρώτο 
έρχεται σ' άντίθεση μέ τήν προδιάθεση στό άγχος σάν πηγή 
μαζοχιστικής άντίδρασης, γιατί είναι καί πάλι τυπικό γνώρισμα 
τοΰ μαζοχιστικού χαρακτήρα ή άναχαίτιση τής άπειλής τοΰ 
άγχους μέ τή ζήτηση άγάπης. "Οπως άκριβώς τά παράπονα 
άντιπροσωπεύουν μιά συγκαλυμμένη ζήτηση άγάπης καί οί 
προκλήσεις μιά άπελπισμένη προσπάθεια κατάκτησης άγάπης, 
έτσι καί ή συνολική διαμόρφωση τοΰ μαζοχιστικού χαρακτήρα 
άντιπροσωπεύει μιά έξαμβλωματική προσπάθεια άπαλλαγής άπό 
τό άγχος καί τή δυσαρέκεια. Καί είναι έξαμβλωματική γι&τί, 
δσο σκληρά κι άν προσπαθεί, ό μαζοχιστικός χαρακτήρας δέν 
μπορεί ποτέ ν* άπελευθερωθεί άπό τήν έσωτερική ένταση πού 
άπειλεΐ συνέχεια νά μετατραπεί σέ άγχος. Έτσι, τό αίσθημα 
όδύνης άντιστοιχεΐ σ' ίνα συγκεκριμένο γεγονός, δηλαδή στή μόνιμα 
έντονη έσωτερική διέγερση καί στήν προδιάθεση στό άγχος, θ ά 
κατανοήσουμε καλύτερα αύτή τήν κατάσταση, άν τή συγκρί-
νουμε μέ τό συναισθηματικό μπλοκάρισμα τοΰ ψυχαναγκαστι-
κού νευρωσικοΰ χαρακτήρα. 'Εδώ ή δέσμευση τοΰ άγχους έχει 
πετύχει άπόλυτα, μέ άπώλεια τής ψυχικής κινητικότητας. 
Όμως, ή έσωτερική ένταση καταναλώνεται πλήρως άπό μιά 
χαρακτηρολογική συσκευή πού λειτουργεί καλά. Δέν ύπάρχει 
άνησυχία. Όταν έμφανίζεται, ή άνησυχία είναι μιά διαταραχή 
ή, άκριβέστερα, κατάρρευση τής θωράκισης τοΰ χαρακτήρα. 

Ό μαζοχιστικός χαρακτήρας προσπαθεί νά δεσμεύσει τήν 
έσωτερική ένταση καί τήν άπειλή τοϋ άγχους μέ μιά μέθοδο 
άνεπαρκή, δηλαδή, έπιζητεϊ τήν άγάπη χρησιμοποιώντας τήν πρό-
κληση καί τήν περιφρόνηση. 'Υπάρχει βέβαια κάποιος είδικός 
λόγος γι' αύτό, δηλαδή, ό τρόπος αύτός έκφρασης τής ζήτησης 
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άγάπης άντιστοιχεϊ είδοποιά στόν μαζοχιστικό χαρακτήρα. Δέν 
πετυχαίνει, γιατί ή πρόκληση κι ή περιφρόνηση στρέφονται 
πρός τό πρόσωπο πού άγαπιέται καί άπό τό όποΐο ζητιέται 
άγάπη. Μέ τόν τρόπο αύτό, ό φόβος άπώλειας τής Αγάπης καί 
τής προσοχής έντείνεται, δπως άκριβώς καί τό αίσθημα ένοχής 
άπ' τό όποΐο προσπαθεί κανείς ν' άπαλλαγεί δέν μειώνεται άλλά 
ένισχύεται, γιατί τό άγαπημένο πρόσωπο στήν πραγματικότητα 
βασανίζεται. Αύτό έξηγεί τήν έξαιρετικά περίεργη συμπεριφο-
ρά τοϋ μαζοχιστή, πού δλο καί πιό πολύ μπλέκεται στήν 
κατάσταση όδύνης δσο περισσότερο προσπαθεί νά ξεφύγει άπ' 
αύτή. Δέ θά μπορούσε νά γίνει κι άλλιώς, γιατί αύτές οί 
προσπάθειες δέσμευσης τοϋ άγχους στόν χαρακτήρα είναι 
καταδικασμένες πρίν καλά-καλά άρχίσουν. 

Τίς στάσεις αύτές, καθεμιά ξεχωριστά, τίς συναντάμε καί σ' 
άλλους χαρακτήρες — συνδέονται είδοποιά μέ τόν μαζοχιστικό 
χαρακτήρα μόνο δταν έμφανίζονται δλες μαζί. Τί προκαλεί 
Εναν τέτοιο συνδυασμό στάσεων; 

Μιλήσαμε μέχρι τά τώρα γιά τήν ύπερβολική ζήτηση άγάπης 
άπό τόν μαζοχιστικό χαρακτήρα. Πρέπει τώρα νά προσθέσουμε 
δτι αύτή ή ζήτηση άγάπης βασίζεται στό φόβο τής έγκατάλειψης 
καί τής μοναξιάς, πού είχε έντονα βιωθεί στήν πολύ πρώιμη 
παιδική ήλικία. Ό μαζοχιστικός χαρακτήρας δέν μπορεί ν' 
άντέξει τή μοναξιά, τό ίδιο δπως δέν μπορεί ν' άντέξει καί τή 
δυνατότητα άπώλειας μιας Ερωτικής σχέσης. Τό γεγονός δτι οί 
μαζοχιστικοί χαρακτήρες είναι τόσο συχνά μοναχικοί πρέπει ν' 
άποδοθεί στήν έπιτυχία ένός δευτερογενούς μηχανισμού, πού 
Ενσαρκώνεται στή στάση: «Δές πόσο δυστυχισμένος, μόνος κι 
έγκαταλειμμένος είμαι!» Κάποτε, ένώ συζητούσαμε τή σχέση 
του μέ τή μητέρα του, ό άσθενής μας άναφώνησε Εντονα 
έρεθισμένος: « Ή μοναξιά είναι θάνατος — ή ζωή μου Εχει 
καταστραφεί!» Έχω άκούσει συχνά μαζοχιστικούς χαρακτήρες 
νά Εκφράζουν αύτό τό ίδιο αίσθημα, μόνο μΕ διαφορετικά λόγια. 
Ό μαζοχιστικός χαρακτήρας δΕν μπορεί ν' άντέξει τήν άπώλεια 
ένός άντικειμένου (μαζοχιστική προσήλωση στό άντικείμενο 
άγάπης), τό ίδιο όπως δέν μπορεί καί νά τ' άπογυμνώσει άπό 
τόν προστατευτικό του ρόλο. Δέν μπορεί ν' άντέξει τήν άπώλεια 
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έπαφής. "Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θά προσπαθήσει νά τήν 
έπανεγκαθιδρύσει μέ τόν δικό του άνεπαρκή τρόπο, δηλαδή, 
έπιζητώντας τή συμπάθεια μέ τή βοήθεια τής κακομοιριάς. 
Πολλοί τέτοιοι χαρακτήρες είναι Ιδιαίτερα εύένδοτοι στό 
αίσθημα ότι είναι μόνοι κι έγκαταλειμμένοι μέσα στό σύμπαν. 
Δέ βλέπουμε κανένα λόγο γιατί νά έρμηνεύσουμε αύτό τό 
αίσθημα μέ τήν Ρανκιανή έννοια τής άγωνίας τής μήτρας άκόμη 
κι άν πρόκειται γιά πολύ συνηθισμένη στάση. Γεγονός είναι ότι 
σέ κάθε μαζοχιστή, είτε είναι τέτοιος μόνο μέ τήν ήθική έννοια, 
είτε μέ τήν άνοιχτά έρωτογενή έννοια, συναντάμε μιά είδικά 
έρωτογενή βάση γι' αύτό τό αίσθημα. Λέγοντάς το, δμως, αύτό 
προκαταλαμβάνουμε τήν κατοπινή συζήτηση τής σεξουαλικής 
δομής τοΰ μαζοχιστή. 

Τό γεγονός δτι ό δερματικός έρωτισμός παίζει Ιδιαίτερο ρόλο 
στούς μαζοχιστές είναι γνωστό σέ άρκετούς ψυχαναλυτές 
συγγραφείς (Σάντζερ, Φέντερν, κ.ά.). Αύτοί, δμως, προσπάθη-
σαν νά δοΰν τόν δερματικό έρωτισμό σάν άμεση βάση τής 
μαζοχιστικής διαστροφής, ένώ ή άνάλυση δείχνει δτι τό δέρμα 
άναλαμβάνει τόν είδικό αύτό ρόλο μέ πολύ περίπλοκο καί 
μπερδεμένο τρόπο — καί συγκεκριμένα, μόνο δταν συμπίπτουν 
διάφορα στοιχεία άπογοήτευσης. Μόνο ό φόβος τής έγκατάλει-
ψης βασίζεται άμεσα στό φόβο πού γεννιέται δταν χάνεται ή 
έπαφή μέ τό δέρμα τοΰ άγαπημένου προσώπου. "Ας άρχίσουμε 
διακρίνοντας τό σύνδρομο πού άντιστοιχει στό δέρμα τών 
έρωτογενών μαζοχιστών. Βρίσκουμε πάντοτε, μέ τήν μιά μορφή 
ή τήν άλλη, μιά πιεστική παρόρμηση γιά δραστηριότητα, πού 
νά συμπεριλαμβάνει τό δέρμα, ή τουλάχιστον άντίστοιχες 
φαντασιώσεις: τσιμπήματα, τρίψιμο μέ βούρτσα, μαστίγωμα, 
δέσιμο — ότιδήποτε προκαλεί ροή αίματος στό δέρμα. Οί 
γλουτοί άναλαμβάνουν σημαντικό ρόλο σ' αύτό τό πλαίσιο, 
δμως μόνο μέ τόν έμμεσο τρόπο τής πρωκτικής καθήλωσης. 
Κοινή σ' αύτές τίς παρορμήσεις είναι ή έπιθυμία αίσθησης τής 
ζεστασιάς τοΰ δέρματος — ό άρχικός σκοπός δέν είναι κάποια 
έπιθυμία πόνου. Τό άντικείμενο τής μαστίγωσης δέν έπιζητεϊ 
τόν πόνο — άλλά ό πόνος χρησιμοποιείται γιά χάρη τοΰ 
«καψίματος». Ή ψυχρότητα, άπό τήν άλλη, έχει άπωθητική 
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έπίδράση. Μερικοί μαζοχιστές φτάνουν μάλιστα μέχρι τό 
σημείο νά φαντασιώνουν δτι τό δέρμα τους καίγεται. Καί τό 
«χασομέρι στό κρεβάτι» τοΰ άσθενή μας μπορεί κι αύτό ν' 
άναχθεί στό ίδιο, δηλαδή, στήν Ικανοποίηση μιάς έπιθυμίας γιά 
τή ζεστασιά τοΰ δέρματος. 

Μέ δρους φυσιολογίας τοΰ άγχους, ή σύσπαση τών περιφερι-
κών άγγείων έντείνει τό άγχος (ώχρότητα στήν περίπτωση 
φόβου — αίσθηση ψύχρας στήν άγχωτική κατάσταση — ρίγη 
προκαλούμενα άπό τόν πόνο, κλπ.). Άπό τήν άλλη, ή αίσθηση 
τοΰ ζεστοΰ δέρματος, πού προκαλείται άπό τήν έντονότερη ροή 
τού αίματος στά περιφερικά άγγεία, είναι είδοποιό χαρακτηρι-
στικό τής ήδονής. Άπό φυσιολογική άποψη, ή έσωτερική 
ένταση καθορίζεται άπό τόν περιορισμό τής ροής τοΰ αίματος. 
Ή έντονη ροή τοΰ αίματος στήν περιφε(5εια τοΰ σώματος, άπό 
τήν άλλη, άνακουφίζει τήν έσωτερική ένταση καί, συνεπώς, τή 
φυσιολογική βάση τοΰ άγχους. Άπό τή σκοπιά τής φυσιολογί-
ας, ή φοβολυτική έπίδραση τοΰ όργασμοΰ βασίζεται ούσιαστι-
κά σ' αύτή τή διαδικασία, πού άντιπροσωπεύει μιά άξιοσημείω-
τη μεταβολή στήν κυκλοφορία τοΰ αίματος μέ περιφερική 
άγγειοδιαστολή κι έκφόρτιση τής έντασης στό κέντρο (σπλα-
χνικά άγγεία). 

Δέν είναι εύκολο νά καταλάβουμε γιατί ή σωματική έπαφή μέ 
τό άγαπημένο πρόσωπο προκαλεί έξάλειψη τοΰ άγχους. Άπ ' 
δ,τι φαίνεται, αύτό μπορεί νά έξηγηθεΐ μέ βάση τό γεγονός δτι 
φυσιολογικά ή ζεστασιά τοΰ δέρματος, μέ τήν παραπάνω 
έννοια, καί ή έννεύρωση τής περιφέρειας τοΰ σώματος κατά τήν 
προσδοκία τής μητρικής προστασίας έξαλείφει ή τουλάχιστον 
μετριάζει τήν έσωτερική ένταση20. Μιά διεξοδική συζήτηση 
αύτών τών γεγονότων θ' άκολουθήσει άργότερα. 

Γιά τούς σκοπούς τής έρευνάς μας αύτής άρκεΐ τό δτι ή 

20. Σημείωση τοΰ I94S: Ή όργονοενέργεια, πού άνακαλύφτηκε τό 1939, 
προσφέρει τήν έξήγηση αύτοΰ τοΰ φαινομένου: ή άνακούφιση τοΰ άγχους τοΰ 
παιδιοΰ μέσα άπό τή σωματική έπαφή μέ τή μητέρα έξηγείται, όργονο-
βιοφυσικά, μέ τήν όργονοτική έπέκταση τοΰ βιοσυστήματος τοΰ παιδιοΟ πού 
άπλώνεται πρός τή μητέρα. Έτσι πραγματοποιείται έπαφή άνάμεσα στά 
όργονικά πεδία τών δυό όργανισμών. 
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περιφερική άγγειοδιαστολή, πού άνακουφίζει τήν έσωτερική 
ένταση καί τό δγχος, άντιπροσωπεύει τήν έρωτογενή βάση τοΰ 
μαζοχιστικού χαρακτήρα. Ή κατοπινή του προσπάθεια ν' 
άποφύγει τήν άπώλεια έπαφής είναι άπλά καί μόνο ή ψυχική 
άναπαραγωγή μιάς φυσιολογικής διαδικασίας έννεύρωσης. Τό 
νά 'σαι μόνος στόν κόσμο σημαίνει νά 'σαι κρύος κι άπροστά-
τευτος — δηλαδή, μιά άφόρητη κατάσταση έντασης. 

Σ' αύτό τό πλαίσιο θά μπορούσε νά γεννηθεί τό έρώτημα τί 
ρόλο παίζει ή στοματική καθήλωση στόν μαζοχιστή. Μέ βάση 
τά δσα ξέρουμε (5ς τά τώρα, δέν μπορούμε ν' άποδώσουμε σ' 
αύτήν καμιά Ιδιαίτερη λειτουργία. Τή συναντάμε, ώστόσο, 
πάντοτε άρκετά έντονη δπως καί σ* δλους τούς χαρακτήρες πού 
παρουσιάζουν προγενετήσιες καθηλώσεις. Δέν μπορεί νά ύπάρ-
χει άμφιβολία γιά τό δτι οί στοματικές άπαιτήσεις συμβάλλουν 
σημαντικά στή διαμόρφωση τοΰ άκόρεστου χαρακτήρα τών 
μαζοχιστικών άπαιτήσεων γι' άγάπη. "Ομως, ή στοματική 
άπληστία τοΰ μαζοχιστή μοιάζει περισσότερο σάν άπό παλιν-
δρόμηση άποτέλεσμα κάποιας πρώιμης άπογοήτευσης σχετικά 
μέ τό άντικείμενο άγάπης πού τή διαδέχτηκε ό φόβος τής 
έγκατάλειψης, παρά σάν πρωταρχική αίτία τής μαζοχιστικής 
άνάγκης γι' άγάπη. Πλήθος περιπτώσεις έδειξαν καθαρά δτι ή 
άπεριόριστη άνάγκη γι* άγάπη προερχόταν άπό μιά διαφορετι-
κή πηγή. Ό φόβος τής έγκατάλειψης μπορούσε έδώ ν' άναχθεΐ 
σ* έκείνη τή φάση άνάπτυξης κατά τήν όποία οί βίαιες 
έπιθετικές ένέργειες καί ή άτυπη παιδική σεξουαλική περιέρ-
γεια, σ' άντιδιαστολή μέ τίς στοματικές καί πρωκτικές παρορ-
μήσεις, συνάντησαν έντονες ματαιώσεις-άπογοητεύσεις άπό τόν 
άγαπημένο γονιό ή γονεϊκή μορφή. Ό συντριπτικός φόβος τής 
τιμωρίας, πού φράζει τό προχώρημα πρός τή γενετησιότητα, 
είναι άμεσο άποτέλεσμα αύτής τής άντίφασης άνάμεσα στίς 
σεξουαλικές παρορμήσεις, πού δχι μόνο δέν άποδοκιμάστηκαν 
άλλά κι ένθαρρύνθηκαν άκόμη, καί σ' έκεΐνες πού άπειλήθηκαν 
μέ σοβαρή τιμωρία. Ό άσθενής μας δχι μόνο άφηνόταν νά 
τρώει δσο ήθελε — άλλά καί, στήν πραγματικότητα, ένθαρρυ-
νόταν νά τρώει. Τοΰ έπιτρεπόταν νά ξαπλώνει στό κρεβάτι μαζί 
μέ τή μητέρα του, νά τήν άγκαλιάζει, νά τή χαϊδεύει, κλπ. 
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Μεγάλη φροντίδα δειχνόταν γιά τίς λειτουργίες τοϋ έντέρου 
του. "Οταν, δμως, άρχισε νά διερευνά παραπέρα δυνατότητες 
σι ξουαλικής Ικανοποίησης, νά ένδιαφέρεται γιά τά σεξουαλικά 
δργανα τής μητέρας του, νά θέλει νά τήν άγγίζει, κλπ., τότε 
δοκίμασε δλη τήν αύστηρότητα τής γονεϊκής έξουσίας. 

Στό μέτρο πού οί στοματικές άνάγκες συμβάλλουν στόν 
μαζοχισμό, είναι ύπαίτιες γιά τήν καταθλιπτική διάθεση — 
δπως γίνεται καί στίς άλλες μορφές νεύρωσης. Μέ βάση τίς 
σημερινές μας γνώσεις, ό είδικός συνδυασμός τοϋ δερματικού 
έρωτισμοϋ, τής πρωκτικότητας καί τοΰ φόβου τής έγκατάλει-
ψης, πού άποζητά καθησύχαση μέσα άπό τή στοματική σωματι-
κή έπαφή, είναι είδοποιά χαρακτηριστικά τοΰ μαζοχισμού. 

Αύτή ή έρωτογενής προδιάθεση είναι μιά άπό τίς βασικές 
αίτίες τής άπεριόριστης άξίωσης γι' άγάπη, πού έχει σάν είδική 
της ύπόκρουση τό «ζέστανέ με» (= «προστάτεψέ με»). Τό 
«χτύπησέ με» είναι μιά έκφραση τής Ιδιας έπιζήτησης, δμως ή 
μορφή της έχει ήδη μεταβληθεί. Θά μπορούσε νά φανεί δτι ό 
μαζοχιστικός χαρακτήρας δέν είχε δοκιμάσει άρκετή άγάπη καί 
είχε γι' αύτό άναπτύξει μιά τόσο Ισχυρή άπαίτηση γι' άγάπη. 
Αύτό είναι πέρα γιά πέρα άληθινό. Πρέπει, δμως, νά "χουμε 
άκόμη στό νού μας δτι είχε έπίσης ύποστεΐ καί έντονες 
ματαιώσεις στόν τομέα τής άγάπης. Πραγματικά, συχνά τά 
ύπερβολικά χαϊδέματα όδηγούν σέ κάτι τέτοιο. Ή ύπερβολική 
αύτή ζήτηση άγάπης είναι, μέ τή σειρά της, άποτέλεσμα τοΰ 
μιάσματος, πού άποτελεί άξεχώριστο τμήμα τοΰ πατριαρχικού 
συστήματος διαπαιδαγώγησης. Ό μαζοχιστικός χαρακτήρας 
είναι κάτι περισσότερο άπό μιά προδιάθεση στόν πρωκτικό ή 
δερματικό έρωτισμό — είναι μάλλον τό άποτέλεσμα ένός 
είδικοΰ συνδυασμού έξωτερικών έπιδράσεων, πού έπενεργοΰν 
πάνω στήν έρωτογενή έπιδεικτικότητα τοΰ δέρματος καί πάνω 
σ' όλόκληρη τή σεξουαλική συσκευή. Αύτός ό συνδυασμός 
έπιδράσεων καθορίζει είδοποιά τόν μαζοχιστικό χαρακτήρα. 
Μόνο μέ τήν άναγνώριση αύτών τών έπιδράσεων μπορούμε νά 
κατανοήσουμε καί τ' άλλα χαρακτηρολογικά γνωρίσματα τοΰ 
μαζοχιστή. 

136 



3. ΑΝΕΣΤΑΛΜΕΝΗ ΕΠΙΔΕΙΞΙΟΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΘΟΣ 
ΤΗΣ ΑΥΤΟΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗΕ 

Θά συζητήσουμε τώρα μερικά άπό τ* άλλα μαζοχιστικά 
γνωρίσματα τοΰ χαρακτήρα — αύτά πού άναφέρονται είδικά 
στή σεξουλική δομή. 

Χρειάστηκε Ινας περίπου χρόνος γιά ν" άποδυναμωθεΐ άρκετά 
ή χαρακτηροθωράκιση τοΰ πείσματος, τής πρόκλησης, τών 
παραπόνων, κλπ., μέ τρόπο πού νά μπορέσουμε νά διεισδύσουμε 
στή φάση τής πρώιμης παιδικής ήλικίας καί, πάνω άπ' όλα, νά 
φτάσουμε στό σημείο δπου ό άσθενής άρχισε νά παίρνει ένεργό 
μέρος στήν άναλυτική δουλειά. Δέ θά σταθώ στά γνωστά καί, τή 
στιγμή αύτή, δχι πολύ σημαντικά εύρήματα τά όποία ό μαζοχι-
σμός, δπως καί κάθε άλλη νεύρωση, παρουσιάζει κατά τήν 
άνάλυση, δπως π.χ. ή παθητική φαντασίωση χτυπήματος, πού 
συγκαλύπτει τήν έπιθυμία πρωκτικής παράδοσης, σά γυναίκα, 
στόν πατέρα, τό τυπικό οίδιπόδειο σύμπλεγμα, οί άντιδράσεις 
αίσθημάτων ένοχής, πού πηγάζουν άπ' τό άπωθημένο μίσος, ή 
άμφιθυμία, κλπ. Αύτά δέν είναι είδοποιά γιά τόν μαζοχιστικό 
χαρακτήρα. Θά παρουσιάσω μόνο τά γνωρίσματα έκείνα πού, μέ 
τόν είδικό τους συνδυασμό, πρέπει νά θεωρούνται δτι άντιστοι-
χοΰν είδοποιά στόν μαζοχισμό. Θά συζητήσω άκόμη τίς αίτιες 
τής μαζοχιστικής διαταραχής τού μηχανισμού τής ήδονής. 

Μετά τή χαλάρωση τής δομής τοΰ χαρακτήρα τοΰ άσθενή 
μας καί Ιδιαίτερα μετά τήν έξάλειψη τής άπώθησης τοΰ μίσους 
ένάντια στόν πατέρα καί τοΰ φόβου γι' αύτόν, έμφανίσθηκε 
Ισχυρό ξέσπασμα γενετησιότητας. Είχε στύσεις, ό αύνανισμός 
στή μαζοχιστική του μορφή σταμάτησε, κι άρχισε νά 'χει 
γενετήσιους πόθους γιά μιά γυναίκα. Ή πρώτη του προσπάθεια 
γιά συνουσία μέ μιά γυναίκα ήταν άποτυχία, άλλά όδήγησε 
στήν άνάλυση τής βαθιάς του άγάπης γιά τή μητέρα, πού είχε 
έντονη τήν πρωκτική νότα. Κατά τή γοργή βελτίωση τής 
κατάστασής .του, τά άκόλουθα φάνηκαν καθαρά: 

Ή έλξη του γιά τίς γυναίκες ήταν έξαιρετικά Ισχυρή, άλλά 
δέν μπορούσε ν* άπελευθερωθεί άπό τό αίσθημα έσωτερικής 
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σύσφιξης καί δέσμευσης. Αύτό τοΰ πρόσφερε μιά μόνιμη δικαιο-
λογία γιά μαζοχιστικά παράπονα — π.χ., παρά τό έξωτερικό 
περιβάλλον, δέν ένιωθε καλά: « Ή διάθεση τής μαζοχιστικής 
βρωμιάς είναι ή ίδια δπως πάντα». ν 

Είχε τήν τάση ν' άπογοητεύεται εύκολα γιά τά πιό άσήμαντα 
πράγματα καί, μέ τήν παραμικρή δυσκολία, άποσυρόταν άπό 
τήν πραγματικότητα στίς μαζοχιστικές του φαντασιώσεις. Αύτή 
ή ταλάντευση άνάμεσα στίς όρμητικές προσπάθειες έγκαθίδρυ-
σης γενετήσιας έπαφής μέ τήν πραγματικότητα καί τίς γοργές 
ύποχωρήσεις στόν μαζοχισμό κράτησε πολλούς μήνες. Ήξερα 
δτι τό άγχος εύνουχισμού του δέν είχε διαλυθεί κι εύθυνόταν γι' 
αύτή τήν άστάθεια. Ή έστίαση τής άναλυτικής δουλειάς σ' 
αύτή τήν περιοχή παρήγαγε άφθονα ένδιαφέροντα άναλυτικά 
άποτελέσματα. Μέχρι τόν καιρό έκεΐνο, ό άσθενής δέν είχε 
δείξει κανένα ίχνος γενετήσιου ένδιαφέροντος. Τώρα άποκαλυ-
πτόταν δτι ήταν γεμάτος άγχώδεις άντιλήψεις σχετικά μέ τά 
γενετήσια δργανα. Νά μερικά παραδείγματα: ό κόλπος είναι 
ένας βούρκος γεμάτος φίδια καί παράσιτα* ή κορυφή τοΰ 
φαλλοΰ του είναι άποκομμένη- βυθίζεσαι σέ μιάν άβυσσο καί δέ 
βρίσκεις διέξοδο. Όμως, ή συζήτηση αύτών τών στοιχείων 
άγχους δέν έπέφερε καμιά μεταβολή στήν άπάθειά του. Βδομά-
δες καί μήνες όλόκληρους άρχιζε κάθε συνεδρία μέ τό ίδιο 
μαζοχιστικά έκφραζόμενο παράπονο δτι ήταν «Εσωτερικά τσα-
κισμένος». Ή μεταβίβαση χρειάστηκε ν' άναλυθεΐ Επανειλημ-
μένα καί σ' αύτή τήν πορεία ξεθάφτηκε νέο ύλικό γιά τίς 
παθητικές-πρωκτικές παρορμήσεις του. Τό κυριότερο πού άπο-
καλύφθηκε ήταν δτι άποσυρόταν άπό τή γυναίκα μόλις έμφανι-
ζόταν κάποιος άντίζηλος. Ή Ιδέα δτι είχε μικρό πέος δέν 
μπορούσε νά έκτοπιστεϊ εύκολα. 'Ανέπτυξε μιά στάση φθόνου 
άπέναντι σέ κάθε άντίζηλο, πού καμουφλαριζόταν άμέσως μ' 
ένα παθητικό-θηλυκό φέρσιμο. Αύτός είναι ένας πασίγνωστος 
μηχανισμός δέσμευσης τοΰ φόβου γιά τόν πατέρα. Ή βαθιά 
άνάλυση αύτών τών στάσεων δέν έπέφερε καμιά μεταβολή στό 
αΐσθημά του δτι είχε παραμείνει μαζοχιστής παρά τίς έξωτερι-
κές βελτιώσεις. 

Οί πρώτες προσπάθειες γιά συνουσία, κατά τίς όποιες ήταν 
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Ικανός, άλλά παρέμεινε άνικανοποίητος, συνοδεύονταν άπό σι>-
φιλιδοφοβία. Μιά μέρα μοϋ έδειξε τό πέος του καί μέ ρώτησε άν 
μιά μικρή Εξέλκωση δέν ήταν σημάδι λοίμωξης. Έγινε άμέσως 
σαφές δτι ή πρόθεση πίσω άπ' αύτό ήταν ή έπιδειξιομανία. Στό 
σημείο αύτό ή άνάλυση όδήγησε άμεσα σέ μιά άποσαφήνιση 
μιάς σημαντικής πλευράς τής γενετήσιας άνάπτυξής του. Παιδί 
δντας, είχε φτάσει στή γενετήσια φάση μόνο μέ τή μορφή τής 
έπίδειξης τοΰ πέους του — μιά πράξη πού ή μητέρα του τήν 
άπαγόρεψε άμέσως κι αύστηρότατα. Ή γενετήσια άπογοήτευση 
ήταν βαρύτατη, γιατί τοΰ είχαν έπιτρέψει νά προβαίνει σέ 
πρωκτικές έπιδείξεις δσο ήθελε μπροστά στά μάτια τής μητέρας 
του, πού ένδιαφερόταν έντονα γιά τίς λειτουργίες τής κένωσής 
του. Μέχρι τά δέκα του χρόνια, ή μητέρα του τόν πήγαινε 
άκόμη στό λουτρό. Ή εύχαρίστησή του άπ' τήν έπίδειξη τών 
γλουτών του ήταν ξεκάθαρα ή αίτία πού είχε εισέλθει στή 
γενετήσια φάση μέ τήν έπίδειξη άκριβώς τοΰ πέους του. Ή 
άνάλυση άποκάλυψε δτι οί πρώτες του άπόπειρες γιά γενετήσια 
προσέγγιση στή μητέρα του ήταν έπιδειξιακής φύσης. Οί 
προθέσεις του είχαν άμέσως άπωθηθεΐ κι αύτό άργότερα κατέ-
ληξε στή βαριά άναστολή δλης τής συμπεριφοράς του. Κατά 
τίς προσπάθειές του γιά συνουσία, δέν ριψοκινδύνευε ποτέ νά 
παρουσιαστεί γυμνός στή γυναίκα, μήτε τής έπέτρεπε νά τοΰ 
πιάσει τό πέος. Προχωρώντας στήν άνάλυση αύτοΰ τοΰ στοιχεί-
ου τής νεύρωσής του, άρχισε στά ζεστά νά ψάχνει γιά μιά 
δουλειά κι έγινε φωτογράφος. Τό πρώτο βήμα σ' αύτή τήν 
κατεύθυνση ήταν ή άγορά μιας φωτογραφικής μηχανής, μέ τήν 
όποία φωτογράφιζε τά πάντα. Βλέπουμε κι έδώ πόσο σημαντική 
είναι γιά τήν έξιδανίκευση ή Εξάλειψη τής γενετήσιας άπώθη-
σης. Σήμερα τά καταφέρνει πολύ καλά σά φωτογράφος. Γιά 
πολύ καιρό, δμως, δέν άντλοΰσε καμιά έσωτερική εύχαρίστηση 
άπό τό έπάγγελμά του: «Δέν νιώθω στ' άλήθεια τόν έαυτό μου 
— κι δταν τόν νιώθω, τότε είναι μαζοχιστικά άθλιος». 

Ή είσαγωγή τής γενετήσιας φάσης στήν παιδική ήλικία 
μέσα άπό τήν έπιδειξιομανία πού άκολουθιέται άμέσως άπό 
έντονη ματαίωση κι άπώθηση αύτής τής ήδονής καί πλήρη 
άναστολή τής παραπέρα γενετήσιας άνάπτυξης, άντιστοιχεϊ — 
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σύμφωνα μέ τήν πείρα μου — είδοποιά στόν μαζοχιστικό 
χαρακτήρα21, δπως άκριβώς ή είσαγωγή τής γενετησιότητας 
μέσα άπό τόν φαλλικό σαδισμό καί τήν άναστολή του, συνδυα-
σμένα μέ πρωκτικές-σαδιστικές καθηλώσεις, σχετίζεται είδο-
ποιά μέ τήν ψυχαναγκαστική νεύρωση. 'Αρκετά άπό τά τυπικά 
χαρακτηρολογικά γνωρίσματα, πού άποτελοΰν τή βάση τής 
άνασφαλούς, άτακτης καί άδέξιας συμπεριφοράς τοΰ μαζοχι-
στή, μποροΰν ν' άναχθοΰν σ' αύτές τίς έπιδειξιακές παρορμή-
σεις καί τήν άμεση ματαίωσή τους. Ό άσθενής μας έδωσε μιά 
φορά μιά καίρια περιγραφή τής έσωτερικής αύτής κατάστασης. 
Είπε: «Νιώθω πάντοτε σάν άξιωματικός πού, μέ τό σπαθί στό 
χέρι καί κραυγές νίκης, προχωράει πολύ πιό μπροστά άπό τή 
μονάδα του καί, ξαφνικά, κοιτάζει πίσω κι άνακαλύπτει δτι 
κανείς δέν τόν έχει άκολουθήσει». 

Μ' αύτό τό αίσθημα, πού έπιφανειακά μόνο σχετίζεται μέ τό 
αίσθημα ένοχής, συνδέεται κι ένα άλλο γνώρισμα τοΰ χαρακτή-
ρα. Οί μαζοχιστικοί χαρακτήρες δέν μποροΰν ν' άντέξουν τόν 
έπαινο καί ρέπουν στήν αύτοπεριφρόνηση καί τήν αύτοΰποτίμηση. 
Παρά τίς μεγάλες του φιλοδοξίες, ό άσθενής μας δέν μπορούσε 
ν' άντέξει τό δτι στό σχολείο τόν θεωροΰσαν καλό μαθητή. 
«"Αν είχα συνεχίσει νά 'μαι καλός μαθητής, θά 'χα τήν 
έντύπωση δτι στέκομαι όλόγυμνος μπρός σ' ένα μεγάλο πλήθος 
μέ τό πέος σέ στύση». Ή παρατήρηση αύτή, άν κι έγινε 
παρεκβατικά — δπως συχνά συμβαίνει στήν άνάλυση — έφτασε 
κατευθείαν στόν πυρήνα τοΰ ζητήματος. Μέ τήν άναστολή καί 
άπώθηση τής γενετήσιας έπίδειξης διαβρώνεται ή βάση πάνω 
στήν όποία θά μπορούσε ν' άναπτυχθεί άργότερα ή έξιδανίκευ-
ση, ή δραστηριότητα καί ή αύτοπεποίθηση. Ό γενετήσιος-ναρ-
κισσιστικός χαρακτήρας προβαίνει σ' έπίδειξη μέ συγκαλυμμέ-
νη μορφή (βλέπε: έρυθροφοβία). Ό μαζοχιστικός χαρακτήρας 
χρησιμοποιεί τόν άντίθετο άπό άντίδραση σχηματισμό: τό 
πάθος γιά τήν αύτοπεριφρόνηση μέ σκοπό νά μην ξεχωρίζει. Τοΰ 
λείπει τό ούσιαστικό στοιχείο τής ναρκισσιστικής δομής τοΰ 

21. Γιά τή σχέση μαζοχισμού— έπιδειξιομανίας, βλέπε τήν περίπτωση πού 
περιγράφει ό Fenichel στό Perversionen. Psychosen. Charakterstörungen, σελ. 39. 
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γενετήσιου χαρακτήρα: ή Ικανότητα νά ξεχωρίζει. 
Ό μαζοχιστικός χαρακτήρας, γιά τούς λόγους πού προανα-

φέραμε, δέν μπορεί ν' άποδεχθεί έναν ήγετικό ρόλο, άν καί 
συνήθως κατασκευάζει φαντασιώσεις ένδοξου ήρωισμοϋ. Ή 
άληθινή του φύση, τό έγώ του, είναι βασισμένο στήν παθητικό-
τητα έξαιτίας τής πρωκτικής καθήλωσης. Παραπέρα, σάν 
άποτέλεσμα τής άναστολής τής έπιδειξιομανίας, τό έγώ του έχει 
άναπτύξει έντονη τήν κλίση πρός τήν αύτοϋποτίμηση. Ή δομή 
αύτή τοΰ έγώ άντιτίθεται κι έμποδίζει τήν πραγματοποίηση ένός 
ένεργητικοΰ φαλλικού ίδανικοΰ τοΰ έγώ22. Τό άποτέλεσμα είναι 
καί πάλι μιά άφόρητη ένταση, πού χρησιμεύει σάν παραπέρα 
πηγή τοΰ αισθήματος όδύνης κι έτσι τροφοδοτεί τή μαζοχιστι-
κή διαδικασία. Ή είκόνα τοΰ άξιωματικοΰ πού προελαύνει 
άντικατοπτρίζει αύτό τό Ιδανικό τοΰ έγώ γιά τό όποϊο πρέπει 
κανείς νά ντρέπεται καί νά τό κρύβει, γιατί τό έγώ (ή μονάδα 
του) δέν άκολουθεί — δέν μπορεί ν' άκολουθήσει. 

Στό πλαίσιο αύτό ύπάρχει κι ένα άλλο γνώρισμα τού χαρα-
κτήρα, πού συναντιέται συχνά στούς μαζοχιστικούς χαρακτή-
ρες καί σέ παιδιά πού ρέπουν στόν μαζοχισμό: τό αίσθημα δτι 
είσαι βλάκας ή, σάν ίσοδύναμό του, τό νά ένεργεϊς σάν νά 'σουνα 
βλάκας. Είναι θεμελιακό στοιχείο τής μαζοχιστικής χαρακτη-
ροδομής ή άξιοποίηση κάθε άναστολής μέ σκοπό τόν αύτοϋπο-
βιβασμό. "Ενας άλλος άσθενής είπε κάποτε δτι δέν μπορούσε ν' 
άντέξει τούς έπαίνους, γιατί ένιωθε σάν έπιδειξίας μέ κατεβα-
σμένα τά βρακιά. Δέν πρέπει νά ύποτιμάται ή σπουδαιότητα τής 
πρωκτικής καθήλωσης, ή ένασχόληση μέ τό ξεγύμνωμα τών 
γλουτών, γιά τή γενετήσια άνάπτυξη ίοΰ παιδιού. Ή πρωκτική 
ντροπή είσβάλλει στή γενετήσια φάση καί τήν καταπιέζει μέ 
τήν ύπερβολική δειλία. Γιά τόν μαζοχιστή, κάθε είδους έπαινος 
άντιπροσωπεύει μιά πρόκληση τών έπιδειξιακών τάσεων. "Οπο-
τε ξεχωρίζει, κυριεύεται άπό έντονο άγχος. Είναι, λοιπόν, 
άναγκαίο γι' αύτόν νά ύποτιμά τόν έαυτό του γιά ν' άναχαιτίζει 
τό άγχος. Αύτό, φυσικά, είναι ένας καινούργιος λόγος γιά νά 

22. Βλέπε: «'Αντίστροφες Ταυτίσεις» στό βιβλίο μου Der Triebhafte Character. 
Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1925. 
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νιώθει παραμελημένος — πράγμα πού προκαλεί τό δλο σύμπλε-
γμα τής άνάγκης γι' άγάπη. 

Τό «νά θεωρείς τόν έαυτό σου βλάκα» ή τό «νά ένεργεΐς σάν 
νά 'σουν βλάκας» άποτελεΐ κι αύτό τμήμα αύτής τής διαδικασί-
ας. Κάποτε ό άσθενής μας περιέγραψε μιά παιδική σκηνή δπου 
παρίστανε τό βλάκα. «Θέλω κάτι πού δέν μού τό δίνουν, τότε 
μανιάζω κι ένεργώ ήλίθια. Πόσο άγαπιέμαι δμως άκόμη κι δταν 
παριστάνω τόν βλάκα; "Αν δέν άγαπιέμαι, τότε δέν είμαι άξιος 
άγάπης καί πρέπει, άρα, νά 'μαι στ' άλήθεια βλάκας καί 
άπαίσιος». 

Είναι πιά καιρός ν" Απαντήσουμε στό έρώτημα γιατί ό 
μαζοχιστικός χαρακτήρας έκφράζει τήν άξίωσή του γι' άγάπη 
μέ τέτοια συγκαλυμμένη μορφή — γιατί είναι όλοκληρωτικά 
άνίκανος νά δείξει ή νά ζητήσει άγάπη μέ τρόπο άμεσο. 
Κάποιος άλλος άσθενής, πού είχε έντονα αίσθήματα όδύνης καί 
τάσεις γιά μαζοχιστικά παράπονα, συνήθιζε νά παρουσιάζει τόν 
έαυτό του σάν άξιολύπητο δποτε ήθελε νά κερδίσει μιά 
γυναίκα. Φοβόταν τρομερά νά τής δείξει άμεσα τήν άγάπη του. 
Φοβόταν δτι αύτή μπορεί νά θύμωνε καί νά τόν κορόιδευε ή νά 
τόν τιμωρούσε. 'Υπέφερε άπό τήν Ιδια άνεσταλμένη έπιδειξιο-
μανία δπως κι ό άσθενής μας. 

Ό λ ' αύτά μαζί προκαλούν ένα αίσθημα έσωτερικής άταξίας, 
συχνά μάλιστα ένα πολύ ένοχλητικό αίσθημα ντροπής γιά τήν 
έξωτερική έμφάνιση τοΰ άτόμου. Ή άναστολή τής Ικανότητας 
έπίδειξης ή ζήτησης άγάπης μ' άνοιχτό τρόπο προκαλεί δια-
στρεβλωμένες έκφράσεις καί κάνει τό άτομο, δπως είπε ό 
άσθενής μας, «γραφειοκρατικό», δηλαδή, άφύσικο καί άκαμπτο. 
Πίσω άπ' αύτό βρίσκεται πάντοτε ό φόβος τής άπογοήτευσης ή 
τής άπόρριψης. Κάποτε ό άσθενής μας είπε: «Βρίσκομαι μπρός 
στό καθήκον νά σπρώξω ένα πέος πού δέ σηκώνεται μέσα σ' 
έναν κόλπο πού δέν μού προσφέρεται». 

Ό ύστερικός χαρακτήρας, στή θέση τής άνοιχτής έκδήλω-
σης άγάπης, άναπτύσσει άγχος, ένώ ό ψυχαναγκαστικός χαρα-
κτήρας έκδηλώνει μίσος κι αίσθήματα ένοχής· ό μαζοχιστικός 
χαρακτήρας δείχνει καί ζητά άγάπη μέ τόν έμμεσο τρόπο τών 
παραπόνων, τών προκλήσεων καί τής έπίδειξης δυστυχίας. 
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"Ολες αύτές ol ποικίλες μορφές ταιριάζουν άπόλυτα μέ τήν 
άντίστοιχη γένεση αύτών τών τύπων: ό ύστερικός χαρακτήρας 
έχει άναπτύξει πλήρως τή γενετησιότητά του, άλλά αύτή είναι 
άνάμικτη μέ φόβο* ό ψυχαναγκαστικός χαρακτήρας έχει άντι-
καταστήσει τή γενετησιότητά του μέ τόν φαλλικό σαδισμό· ό 
μαζοχιστικός χαρακτήρας φτάνει στήν γενετησιότητά μέσα άπό 
τήν έπιδειξιομανία, στή συνέχεια τήν άπωθεί καί έπιμένει τώρα 
σέ μιά διαστρεβλωμένη έκφραση άγάπης. 

4. ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ: Η ΕΙΔΟΠΟΙΟΣ 

ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΖΟΧΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Κάθε νευρωσική δομή έχει κάποια γενετήσια διαταραχή, μέ 
τή μιά μορφή ή τήν άλλη, ή όποία προκαλεί σεξουαλική 
λίμναση κι έτσι προμηθεύει τή νεύρωση μέ τήν ένεργειακή της 
πηγή. Ό μαζοχιστικός χαρακτήρας παρουσιάζει πάντοτε ένα 
Ιδιαίτερο είδος διαταραχής τής γενετήσιας λειτουργίας. Αύτή, 
έκτός κι άν είναι έκδηλη άπό τήν άρχή, δέ βγαίνει στό φώς πρίν 
τήν εύρεία έξάλειψη τής άνικανότητας καί τής άναισθησίας. 
Αύτό έξηγεΐ τό γιατί ή διαταραχή είχε περάσει όλότελα 
άπαρατήρητη στό παρελθόν. "Ας προσπαθήσουμε τώρα νά 
ξαναπιάσουμε τή συζήτηση έκεΐ πού τήν είχαμε άφήσει. 
Ξεκαθαρίσαμε δτι ό μαζοχιστικός χαρακτήρας γεννά ύπερβολι-
κά ποσά δυσαρέσκειας, πού συγκροτούν τήν πραγματική βάση 
τοΰ αίσθήματος όδύνης πού νιώθει. Παρατηρήσαμε δτι τό 
ψυχικό δργανο προσπαθεί άδιάκοπα νά κατανικήσει αύτή τήν 
ένταση καί τήν προδιάθεση στό άγχος μ' Εναν τρόπο άνεπαρκή. 
Κατά τίς προσπάθειές του νά δεσμεύσει τό άγχος, ό μαζοχιστι-
κός χαρακτήρας βουλιάζει δλο καί πιό πολύ στήν ένταση καί 
τή δυσαρέσκεια, ένισχύοντας έτσι τήν προδιάθεση στό άγχος. 
Μάθαμε άκόμη δτι αύτή άκριβώς ή άνικανότητα δέσμευσης τοΰ 
άγχους μέ τρόπο Ικανοποιητικό συνιστά δ,τι είναι είδοποιό 

143 



στόν μαζοχιστικό χαρακτήρα. Βρήκαμε τέλος δτι ή τιμωρία, 
τήν όποία ό μαζοχιστικός χαρακτήρας νομίζει δτι φοβάται, 
είναι μονάχα ύποκατάστατο τής τιμωρίας πού φοβάται πραγμα-
τικά. 

Θά μπορούσε μιά έμπειρία φόβου, σάν κι αύτή πού δοκίμασε 
ό άσθενής μας δταν ήταν τριών χρονών, νά προκαλέσει τή 
μαζοχιστική καθήλωση τής φαντασίωσης δτι χτυπιέται; Ή 
άπάντηση είναι άρνητική. Ό άσθενής μπορούσε νά παραιτηθεί 
άσυνείδητα άπό τή σεξουαλική άξίωση ή όποία προκάλεσε τήν 
τιμωρία πού φοβόταν τόσο τρομερά. ("Αλλοι τύποι χαρακτήρα 
τό κάνουν αύτό). Δέν ήταν άπόλυτα άναγκαΐο γι' αύτόν νά 
προσφύγει σ' ένα είδοποιά μαζοχιστικό μέσο διαφυγής του άπό 
τήν κατάσταση τής τιμωρίας. Πρέπει, λοιπόν, νά ύπάρχει καί 
κάποιο άλλο ή κάποια άλλα στοιχεία, τά όποία, δταν προστε-
θούν σ' δσα ήδη γνωρίζουμε, είναι κατά τρόπο είδικό ύπεύθυνα 
γιά τόν μαζοχιστικό μηχανισμό στό σύνολό του. 

Τόν μηχανισμό αύτόν μπορούμε νά τόν άνιχνεύσουμε μόνο 
μετά τήν άφιξη τοΰ άσθενή στό γενετήσιο στάδιο, δηλαδή δταν 
οί γενετήσιες έπιθυμίες του άναζωπυρώνονται ή άναπτύσσονται 
γιά πρώτη φορά. Τότε συναντάμε μιά νέα δυσκολία: ό άσθενής 
άναπτύσσει τώρα έντονες γενετήσιες έπιθυμίες, πού στιγμιαία 
έξαλείφουν μεγάλο μέρος τής μαζοχιστικής του στάσης. "Οταν, 
δμως, κατά τήν πρώτη του προσπάθεια γιά γενετήσια συνουσία, 
δοκιμάζει δχι ήδονή άλλά δυσαρέσκεια, τότε ξαναρίχνεται 
πίσω στή «μαζοχιστική βρωμιά» τής πρωκτικής καί σαδομαζο-
χιστικής προγενετησιότητας. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια γιά 
τή λύση αύτοΰ τοΰ αίνίγματος καί γιά νά καταλάβουμε δτι «τό 
άνίατο τοΰ μαζοχιστή, πού δέ θέλει νά έγκαταλείψει τήν όδύνη 
του» έπρεπε ν' άποδοθεί στή δικιά μας άτελέστατη γνώση τής 
σεξουαλικής του συσκευής. Θά 'ταν άδύνατο νά βρεθεί άπάντη-
ση άν είχαμε άποδεχτεϊ τή θεωρία δτι ό μαζοχιστής καθηλώνε-
ται στήν όδύνη έξαιτίας κάποιου άπωθημένου αίσθήματος 
ένοχής ή κάποιας άνάγκης γιά τιμωρία, πού ύποτίθεται δτι 
άποτελοΰν τήν έκδήλωση κάποιου ένστίκτου τοΰ θανάτου. 

Τά εύρήματα αύτά δέν έχουν σκοπό ν' άναιρέσουν τό γεγονός 
δτι ή αύτοτιμωρία μπορεί ν' άνακουφίσει τή συνείδηση. Γιά 
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μάς, τό μόνο σημαντικό είναι ή έγκυρότητα τών κλινικών μας 
άπόψεων. Ή άνακούφιση τών αίσθημάτων ένοχής μέ τήν 
τιμωρία έπηρεάζει δχι τόν πυρήνα άλλά τήν έπιφάνεια τής 
προσωπικότητας. Λύτές οί «έξιλεωτικές» όδύνες μποροΰν νά 
έξαλειφθοΰν όλοκληρωτικά χωρίς νά προκληθεί έτσι ή διακοπή 
τής νευρωσικής διαδικασίας — Εμφανίζονται σπάνια καί, έπι-
πρόσθετα, άποτελοϋν Ενα σύμπτωμα καί δχι τήν αίτία μιάς 
νεύρωσης. 'Αντίθετα, ή σύγκρουση άνάμεσα στή σεξουαλική 
έπιθυμία καί τόν φόβο τής τιμωρίας είναι κεντρική σέ κάθε 
νεύρωση. Δέν ύπάρχει νευρωσική διαδικασία δίχως αύτή τή 
σύγκρουση. Ή Επικρατούσα ψυχαναλυτική έκτίμηση τής άνάγ-
κης γιά τιμωρία όδήγησε σέ μιά λαθεμένη τροποποίηση τής 
άναλυτικής θεωρίας γιά τή νεύρωση, είχε άρνητικές Επιπτώσεις 
στή θεωρία τής θεραπείας, συσκότισε τά προβλήματα τής 
πρόληψης τών νευρώσεων καί συγκάλυψε τήν σεξουαλική καί 
κοινωνική αίτιολογία τής νεύρωσης. 

Ό μαζοχιστικός χαρακτήρας βασίζεται σέ μιά τελείως Ιδιό-
μορφη σπασμωδική στάση, πού έλέγχει δχι μόνο τό ψυχικό του 
δργανο, άλλά καί, πρώτα καί κύρια, τή γενετήσιά του συσκευή. 
'Αναστέλλει άμίσως κάθε Ισχυρή αίσθηση ήδονής καί τήν μετασχη-

ματίζει σέ δυσαρέσκεια. Μ* αύτό τόν τρόπο, ή όδύνη, πού 
άποτελεϊ τή βάση τών μαζοχιστικών χαρακτη ρολογικών άντι-
δράσεων, τροφοδοτείται κι ένισχύεται άσταμάτητα. "Οσο βαθιά 
καί διεξοδικά κι άν άναλύσουμε τή σημασία καί τή γένεση τοΰ 
μαζοχιστικού χαρακτήρα, δέν μπορούμε νά πετύχουμε θεραπευ-
τικά άποτελέσματα πρίν κατορθώσουμε νά διεισδύσουμε στή 
γένεση αύτής τής σπασμωδικής στάσης. 'Αλλιώς δέ θά πετύ-
χουμε ν' άποκαταστήσουμε τήν όργασμική Ικανότητα τοΰ 
άσθενή, τήν Ικανότητα γιά όλοκληρωτική παράδοση στή γενε-
τήσια έμπειρία. Γιατί μόνο ή όργασμική Ικανότητα είναι σέ 
θέση νά έξαλείψει τήν έσωτερική πηγή τής δυσαρέσκειας καί 
τοΰ άγχους. "Ας έπιστρέψουμε στόν άσθενή μας. 

Αύτός, δταν προσπάθησε γιά πρώτη φορά νά Ερθει σέ 
σεξουαλική έπαφή, είχε βέβαια μιά στύση άλλά δέν τόλμησε νά 
είσέλθει στόν κόλπο. Στήν άρχή σκεφτήκαμε δτι αύτό όφειλό-
ταν σ' άμηχανία ή άγνοια — καί μόνο πολύ άργότερα άνακαλύ-
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ψαμε τήν πραγματική αΙτία. Είχε φοβηθεί τήν Εντονη ήδονή. Αύτή 
ήταν βέβαια πολύ παράξενη σάν συμπεριφορά. Αύτό τό φόβο 
τόν συναντάμε πάντοτε κατά τή θεραπεία τής όργασμικής 
διαταραχής στίς ψυχρές γυναίκες. Στούς μαζοχιστές, δμως, έχει 
έναν Ιδιαίτερο χαρακτήρα. Γιά νά τό κατανοήσουμε αύτό, 
πρέπει νά έπανέλθουμε στό άναλυτικό ύλικό. 

Μετά άπό έναν άριθμό σεξουαλικών έπαφών, πού αύξησαν 
σημαντικά τή γενετήσια αύτοπεποίθηση τοΰ άσθενή μας, άπο-
καλύφθηκε ότι κατά τή συνουσία δοκίμαζε λιγότερη ήδονή άπ* 
όση κατά τόν μαζοχιστικό αύνανισμό. Μπορούσε, δμως, νά 
διαμορφώσει μιά ζωηρή άντίληψη γιά τήν αίσθηση τοΰ γενετή-
σιος αίσθησιασμοΰ κι αύτό άποδείχτηκε Ισχυρό κίνητρο γιά τή 
θεραπεία. Ή άδύναμη γενετήσια έμπειρία τοΰ άσθενή ήταν 
πολύ κρίσιμη γιατί ή προγενετήσια ήδονή μπορεί νά ξεριζωθεί 
μόνο μέ τήν άποκατάσταση τής φυσικά πιό έντονης γενετήσιας 
ήδονής. Ή άπουσία ήδονής κατά τή σεξουαλική πράξη δέν 
ένθάρρυνε βέβαια τήν άνάπτυξη τής γενετησιότητας. Παραπέρα 
άπόπειρες γιά συνουσία άποκάλυψαν καί μιά νέα διαταραχή. Τό 
πέος μαλάκωνε κατά τή διάρκεια τής πράξης. Ήταν άραγε τό 
άγχος τοΰ εύνουχισμοΰ ή ήταν κάτι περισσότερο; Ή παραπέρα 
άνάλυση τών άντιλήψεών του γιά τόν εύνουχισμό δέν κατόρθω-
σε νά μεταβάλλει τήν κατάστασή του. Τελικά άποδείχτηκε δτι 
ή σύσπαση τών μυών τής βάσης τής πυέλου πρίν άπ' τήν 
Εκσπερμάτωση, κατά τόν αύνανισμό, είχε σημασία πολύ μεγα-
λύτερη άπ' δση είχαμε άρχικά ύποθέσει. θά συνοψίσω τό 
παιδικό ύλικό πού δείχνει δτι, παρά τή φαινομενικά άπρόσκο-
πτη καί ύπερβολική πρωκτική καί ούρηθρική του Ικανοποίηση, 
ό μαζοχιστής έμφανίζει πρωκτική καί ούρηθρική Αναστολή καί 
άγχος, πού πηγάζουν άπ* τήν πιό πρώιμη παιδική ήλικία καί πού 
μεταβιβάζονται άργότερα στή γενετήσια λειτουργία, δημιουρ-
γώντας τήν άμεση φυσιολογική βάση γιά τήν ύπέρμετρη 
παραγωγή δυσαρέσκειας. 

'Από τριών μέχρι έξι χρονών, ό άσθενής μας άνέπτυξε ένα 
φόβο γιά τό λουτρό, πού ύποβασταζόταν άπό τή φαντασίωση 
δτι κάποιο ζώο μποροΰσε νά σκαρφαλώσει στά όπίσθιά του. Ή 
Ιδια ή σκοτεινή τρύπα τής τουαλέτας προκαλούσε άγχος. 
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"Αρχισε νά συγκρατεί τίς κινήσεις τών έντέρων του πράγμα πού 
μέ τή σειρά του δημιουργούσε τό φόβο δτι θά τά 'κανε πάνω 
του. Κι δταν κάποιος τά κάνει πάνω του, τότε τόν δέρνει ό 
πατέρας του. Ή άξέχαστη σκηνή τής ήλικίας τών τριών του 
χρόνων πρόσφερε πλήθος άποδείξεις γι' αύτό. Κι δταν σέ 
δέρνει δ πατέρας σου, τότε ύπάρχει κι ό κίνδυνος εύνουχισμού. 
Συνεπώς, τά χτυπήματα πρέπει νά έκτρέπονται πρός τούς 
γλουτούς γιά νά μήν τύχει καί χτυπήσουν τό πέος. "Ομως, κατά 
τή διάρκεια τών «Εκπολιτιστικών» διαπαιδαγωγικών διαδικασι-
ών, πού ό πατέρας του υίοθετούσε κι έφάρμοζε δραστήρια, 
κατατρυχόταν διαρκώς άπ' τό φόβο δτι, ξαπλώνοντας μπρούμυ-
τα, μπορεί νά τού καρφωνόταν καμιά σκλήθρα στό πέος του. 
"Ολα αύτά προκαλούσαν μιά σπαστική κατάσταση στήν κύστη 
καί τά Εντερα, άπ' τήν όποία τό παιδί δέν μπορούσε νά 
ξεμπλέξει. Αύτό, μέ τή σειρά του, έδινε στή μητέρα του 
παραπέρα λόγους γιά νά προσέχει Ιδιαίτερα τίς κινήσεις τού 
έντέρου του, δημιουργώντας έτσι μιά καινούργια άντίφαση. Ή 
μητέρα εύχαριστιόταν άπό καί φρόντιζε τίς έντερικές του 
λειτουργίες, ένώ ό πατέρας τόν χτυπούσε γΓ αύτό. Μ" αύτό. τόν 
τρόπο, τό οίδιπόδειο σύμπλεγμά του άγκυρώθηκε κύρια στήν 
πρωκτική ζώνη. Στήν άρχή άναπτύχθηκε τό πρόσθετο άγχος δτι 
ή κύστη καί τά έντερα θά μπορούσαν νά Εκραγούν — δτι, μέ 
λίγα λόγια, ή άνάσχεση μακροπρόθεσμα δέν έξυπηρετοϋσε 
κανένα σκοπό κι δτι θά ξαναγινόταν τό θύμα τής όργής τοϋ πατέρα 
του, γιατί αύτός δέ 'χανε τόν καιρό του μέ τέτοιες άνοησίες άκόμα 
κι άν αύτός — ό πατέρας — δέν έπέβαλε κανέναν περιορισμό 
στόν έαυτό του. Έτσι, έχουμε μπρός μας τήν τυπική εΙκόνα μιάς 
θλιβερής καί τρισάθλιας κατάστασης, πού οί ρίζες της πρέπει ν" 
άναχθοϋν δχι σέ βιολογικούς άλλά σέ κοινωνιολογικούς παράγον-
τες. Δέν πρέπει νά παραλείψουμε νά σημειώσουμε δτι στόν 
πατέρα άρεσε Ιδιαίτερα νά τσιμπάει τά παιδιά του στούς 
γλουτούς καί, άνάμεσα στ' άλλα, νά τούς θυμίζει δτι θά «τά 
Εγδερνε ζωντανά» άν δΕν ήταν φρόνιμα. 

Έτσι, στήν άρχή-άρχή, τό παιδί είχε Εναν πρωκτικό φόβο 
γιά τόν πατέρα, πού συνδυαζόταν μέ τήν πρωκτική καθήλωση 
στή μητέρα καί μέ τό νά χτυπά τόν έαυτό του (πράγμα πού 
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άντανακλοΰσε τό φόβο τιμωρίας άπό τόν πατέρα). 'Εξαιτίας τής 
άνακούφισης καί τής Ικανοποίησης πού συνδεόταν μ' αύτές, τό 
παιδί θεωρούσε τίς κινήσεις τού έντέρου του σάν άξιες τιμωρίας 
κι έτσι άρχισε νά χτυπά τόν έαυτό του, ύποκινούμενο άπό τό 
φόβο δτι θά τιμωρηθεί άπό τόν πατέρα. Είναι φανερό δτι αύτή ή 
άπλή διαδικασία είχε μεγαλύτερη σημασία γιά τήν παθολογία 
τής περίπτωσής μας, άπ δση είχαν ol ταυτοποιήσεις μέ τόν 
τιμωρό πατέρα καί οί μαζοχιστικές στάσεις άπέναντι στό μόλις 
δημιουργούμενο πρωκτικό ύπερεγώ. Οί τέτοιου είδους παθολο-
γικές ταυτίσεις είναι βέβαια κι άπό μόνες τους νευρωσικοί 
σχηματισμοί — στήν ούσία συνέπειες, κι δχι αίτίες τοΰ πυρήνα 
τής νεύρωσης23. 

Βρήκαμε, βέβαια, δλες τίς περίπλοκες σχέσεις άνάμεσα στό 
έγώ καί τό ύπερεγώ, άλλά δέν σταθήκαμε έκεΐ. Καί προχωρήσα-
με στό σπουδαιότερο έργο τού άκριβοΰς προσδιορισμού τών 
παραγόντων τοΰ μαζοχισμού, πού έξαρτιόνταν άπό έσωτερικές 
έρωτογενεΐς παρορμήσεις, σ' άντιδιαστολή μ' αύτούς πού 
έξαρτιόνταν άπό τή συγκεκριμένη συμπεριφορά τού πατέρα. 
Στήν περίπτωση αύτή, δπως καί σ'. άλλες παρόμοιες περιπτώ-
σεις, έβγαλα ένα συμπέρασμα: οί μέθοδοι διαπαιδαγώγησής μας 
χρειάζονται πολύ μεγαλύτερη προσοχή άπ' δσο συνήθως τούς 
άποδίδεται καί πρόκειται γιά κάκιστη κατανομή τής προσοχής 
μας δταν άφιερώνουμε τά 98% άπ' αύτήν σ' άναλυτικές γαρνι-
τοΰρες καί μόλις καί μετά βίας 2% στά βαριά πλήγματα πού 
έχουν δεχθεί τά παιδιά άπό τούς γονείς. Αύτός είναι ό λόγος πού, 
μέχρι τά τώρα, δέν κατορθώσαμε νά χρησιμοποιήσουμε τίς 
άνακαλύψεις τής ψυχανάλυσης γιά μιά κριτική τής πατριαρχι-
κής καί οικογενειακής άνατροφής. 

Αύτή ή παιδική συγκρουσιακή κατάσταση, άποτέλεσμα ούσι-

23. Ή νεύρωση προκαλείται άπό τή σύγκρουση άνάμεσα σ' Ενα Εγώ, πού 
Επιζητεί τήν ήδονή καί σ' Εναν Εξωτερικό κόσμο πού ματαιώνει αύτές τίς 
Εγωτικές Επιδιώξεις — κι ύποβαστάζεται άπό τή σύγκρουση άνάμεσα στό Εγώ 
καί τό ύπερεγώ. Τό ύπερεγώ διατηρεί τή δύναμή του στή βάση τής ΕπανειλημμΕ-
νης Εμπειρίας ότι ή σεξουαλική ήδονή είναι κάτι άξιο τιμωρίας. Στά πρώιμα 
φαινόμενα τής παιδικής καταστολής προστίθεται ή άποφασιστική καταπιεστική 
άτμόσφαιρα τής κοινωνίας. 
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αστικά τής άντιφατικής στάσης τών γονιών άπέναντι στήν 
πρωκτικότητα τοΰ άσθενή μας, ήταν ύπεύθυνη δχι μόνο γιά τή 
θηλυκή παράδοση στόν άρσενικό πατέρα άλλά κα( γιά τό 
αίσθημα κενοΰ καί άνικανότητας. 'Αργότερα, κάθε φορά πού 
έρχόταν σ' έπαφή μέ κάποιον ήλικιωμένο άντρα, ό άσθενής μας 
αίσθανόταν άνίκανος. 'Από φόβο άπέσυρε άμέσως τήν κάθεξή 
του άπό τή γενετήσια ζώνη καί γινόταν πρωκτικός-παθητικός 
— πράγμα πού έκφραζόταν σά θαυμασμός αύτών τών άντρών. 

Μπορούμε τώρα νά βγάλουμε τ' άκόλουθα συμπεράσματα: ή 
συνηθισμένη σφιγκτηριακή άγωγή (ύπερβολικά πρώιμη κι 
ύπερβολικά άτεγκτη) κάνει τήν πρωκτική ήδονή ν' άποχτήσει 
προτεραιότητα άπέναντι στίς άλλες μορφές καί τή λίμπιντο νά 
καθηλωθεί σ' αύτή τή φάση. Ή Ιδέα δτι χτυπιέσαι, πού 
σχετίζεται μέ τήν πρωκτικότητα, είναι άπ' άκρη σ' άκρη 
στερημένη άπό ήδονή καί, στήν άρχή, φορτισμένη μέ άγχος. 
"Έτσι, δέν πρόκειται γιά μετατροπή τής δυσαρέσκειας τού νά 
χτυπιέσαι σέ εύχαρίστηση. 'Αντίθετα, ό φόβος δτι θά χτυπηθείς 
μπλοκάρει τήν αίσθηση τής ήδονής. Στήν πορεία τής άνάπτυξης, ό 
φόβος αύτός μεταβιβάζεται στή γενετήσια ζώνη. 

'Ακόμη κι δταν ό άσθενής είχε προχωρήσει γιά τά καλά στήν 
έφηβεία, συχνά κοιμόταν άκόμη μέ τή μητέρα του στό συζυγικό 
κρεβάτι. "Οταν ήταν δεκάξη χρονών άνέπτυξε τή φοβία δτι ή 
μητέρα του θά μπορούσε νά μείνει έγκυος άπ' αύτόν. Ή φυσική 
της έγγύτητα καί ζεστασιά είχαν πολύ διεγερτική έπίδραση 
στόν αύνανισμό του. Ή έκσπερμάτωση είχε τή σημασία τής 
ούρησης πάνω στή μητέρα — καί δέν μπορούσε νά 'χει άλλη 
σημασία, άν άναλογιστοϋμε τήν προηγούμενη άνάπτυξη. "Αν ή 
μητέρα γεννούσε Ενα παιδί, αύτό θ' άποτελοϋσε τό «σώμα τοΰ 
έγκλήματος» τής ούρηθρικής του αίμομιξίας. θ ά "πρεπε νά 
φοβάται αύστηρή τιμωρία. "Ετσι, άρχισε νά συγκρατεί τό 
σπέρμα του καί ταυτόχρονα νά 'χει ζωηρές μαζοχιστικές 
φαντασιώσεις. Ή όριστική του άσθένεια άρχισε σ' αύτό τό 
σημείο. Ή σχολική του έπίδοση χειροτέρεψε σημαντικά. Μετά 
άπό μιά σύντομη κι άποτυχημένη προσπάθεια νά θεραπευτεί μέ 
«αύτοανάλυση», έγκαταστάθηκε ή ψυχική άτονία μαζί μέ τόν 
παρατεταμένο νυχτερινό πρωκτο-μαζοχιστικό αύνανισμό. 
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Ή τελική κατάρρευση προκλήθηκε άπό μιά βαριά ένεστώσα 
νεύρωση, πού άποκορυφώθηκε σέ μιά κατάσταση διαρκούς 
έντασης, άϋπνία καί ήμικρανίες. Αύτή τήν έποχή, ό άνεσταλμέ-
νος έφηβος ύπέφερε άπό έντονη συσσώρευση γενετήσιας λίμ-
πιντο. Ήταν έρωτευμένοις μ' ένα κορίτσι, άλλά φοβόταν νά τό 
πλησιάσει. Φοβόταν δτι μπορούσε νά τής προκαλέσει «άσφυ-
ξία» (δηλαδή, μέ «άέρια»), σκέψη πού τόν γέμιζε μέ ντροπή. 
Κυνηγούσε δλα τά κορίτσια άπό άπόσταση, φαντασιώνοντας 
ζωηρά δτι αύτός κι έκείνη «κόλλαγαν σφιχτά τίς κοιλιές τους». 
Αύτό θά Κατέληγε σίγουρα σ' ένα παιδί, πού θά τούς πρόδινε. 
Ό φόβος άπόρριψης έξαιτίας τών πρωκτικών του τάσεων είχε 
μιά πρόσθετη άποφασιστική έπίδραση σ' αύτό. Βλέπουμε έδώ 
μιά τυπική έφηβική πορεία: άναστολή τής γενετήσιας προτε-
ραιότητας, όφειλόμενη κατά ένα μέρος σέ κοινωνικούς φρα-
γμούς, κατά ένα άλλο μέρος σέ νευρωσικές καθηλώσεις, πού 
προκαλούνταν άπό τήν προηγούμενη διαταραχή τής σεξουαλι-
κής δομής έξαιτίας τής λαθεμένης σφιγκτηριακής άγωγής. 

Άρχικά, πέρα άπό τή γενετήσια ένταση, ύπήρχε έπίσης καί 
ή πρωκτική ένταση, πού δημιουργούνταν άπό τή διαρκώς 
καταπνιγόμενη ένόρμηση γι' άφόδευση καί άερισμό. Ό άσθε-
νής δέν έπέτρεπε μιά γενετήσια άνακούφιση. Χρειάστηκε νά 
φτάσει στά δεκαεφτά του χρόνια γιά νά 'χει τήν πρώτη του 
έκσπερμάτωση, πού προκλήθηκε μέ τή βοήθεια παρατεταμένων 
φαντασιώσεων παθητικών χτυπημάτων. Ή ένεστώσα νεύρωση 
έγινε ήπιότερη μετά άπ' αύτό, δμως ή πρώτη έκσπερμάτωση 
βιώθηκε τραυματικά. Φοβούμενος μήπως λερώσει τό κρεβάτι, ό 
άσθενής πετάχτηκε έπάνω κατά τήν έκσπερμάτωση άρπαξε τό 
δοχείο νυκτός, κι ήταν άπαρηγόρητος γιατί λίγο σπέρμα είχε 
χυθεί στό κρεβάτι. 

"Οταν άρχισε ή άποκατάσταση τής γενετησιότητάς του κατά 
τήν πορεία τής θεραπείας, συνάντησε σημαντικές δυσκολίες γιά 
τή διατήρηση τής στύσης του κατά τή σεξουαλική πράξη. Στή 
γενετήσια αύτή φάση, άρχισε αύνανισμός μέ κανονική άρσενι-
κή καί φαλλική λίμπιντο — μόλις, δμως, ή ήδονή άρχιζε ν' 
άνεβαίνει, έμφανίζονταν μαζοχιστικές φαντασιώσεις. Ή άνάλυ-
ση αύτής τής ξαφνικής μεταβολής άπό τή γενετησιότητα στόν 
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μαζοχισμό, κατά τή διάρκεια τής σεξουαλικής πράξης, Εδειξε τ' 
άκόλουθα στοιχεία. Ό σ ο ή αίσθηση τής ήδονής ήταν Ελαφριά, 
ή γενετήσια φαντασίωση παρΕμενε. Όμως, μόλις ή ήδονή 
άρχιζε ν' αυξάνεται — μόλις, δπως Ελεγε ό άσθενής, αύτό τό 
«αίσθημα λιωσίματος» άρχιζε νά τόν κυριεύει, τόν Επιανε 
φόβος· ή λεκάνη του παρουσίαζε σύσπαση άντί γιά χαλάρωση 
καί ή ήδονή μετατρεπιόταν σέ δυσαρέσκεια. Περιέγραφε μέ 
άκρίβεια τό πώς Αντιλαμβανόταν αύτό τό «λιώσιμο» — πού 
συνήθως άντιπροσωπεύει μιά όργασμικά ήδονική αίσθηση — 
σά δυσάρεστο ή, είδικότερα, μέ μιά αίσθηση άγχους: φοβόταν 
δτι τό πέος του θά διαλυόταν. Τό αίσθημα αύτό θά μπορούσε νά 
προκαλέσει τό λιώσιμο τοΰ δέρματος τοΰ πέους — καί τό πέος 
θά μπορούσε νά έκραγεΐ άν συνέχιζε νά διογκώνεται ( δπως 
συμβαίνει κανονικά στήν σεξουαλική πράξη). Είχε τό αίσθημα 
δτι τό πέος ήταν ένας άσκός γεμάτος ύγρό καί τσιτωμένος τόσο 
πού κόντευε νά σκάσει. Είχαμε έδώ τήν άδιαμφισβήτητη 
άπόδειξη δτι, στούς μαζοχιστές, δέν Εχουμε μετατροπή τής 
δυσαρέσκειας at ήδονή, άλλά τό άκριβώς άντίθετο: μ' Εναν 
μηχανισμό, πού είναι είδοποιός τοΰ μαζοχιστικοΰ χαρακτήρα, 
κάθε ήδονή, πού αύξάνει πέρα άπό ένα όρισμένο σημείο, 
άναστέλλεται καί μετατρέπεται σέ δυσαρέσκεια. Είναι άκόμη 
άναγκαΐο νά σημειώσουμε δτι ό άσθενής άντιλαμβανόταν τόν 
αύνανισμό σάν κάτι σχετικό μέ τό δέρμα τοϋ πέους: «Στή 
διάρκεια τής σεξουαλικής περίπτυξης νιώθω τόσο θερμός, σάν 
κοτόπουλο βρασμένο πού μπορείς νά τοΰ βγάλεις τό δέρμα 
του». 

Ό πανταχοΰ παρών φόβος τής τιμωρίας κάνει τήν «άναλυτή» 
αίσθηση ζεστασιάς, πού συνοδεύει τήν αύξηση τής ήδονής 
πρός τήν άποκορύφωση, νά γίνεται άντιληπτή σάν ύλοποίηση 
τής άναμενόμενης καταστροφής τοϋ πέους. Αύτό άναστέλλει 
τήν πορεία τής διέγερσης καί καταλήγει σέ μιά καθαρά 
φυσιολογική, δυσάρεστη αίσθηση, πού φτάνει στά δρια τοϋ 
πόνου. Μπορούμε νά συνοψίσουμε τίς τρεις φάσεις αύτής τής 
διαδικασίας ώς Εξής: 

1) «Επιδιώκω τήν ήδονή». 
2) «"Λιώνω" — αύτή είναι ή τιμωρία πού φοβόμουν». 
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3) «Πρέπει νά καταπνίξω αύτή τήν αίσθηση γιά νά σώσω τό 
πέος μου». 

'Εδώ θά ύπάρξει μιά άντίρρηση. Ή άναστολή τής αίσθησης 
τής σεξουαλικής ήδονής, πού όφείλεται στό παιδικό άγχος, 
συναντιέται σέ κάθε νεύρωση. Σέ μερικές μάλιστα περιπτώσεις 
έχει κυριολεκτικά καταστρέψει τήν γενετησιότητα. "Αρα, ή 
άναστολή αύτή δέν μπορεί ν' άποτελεΐ τόν είδοποιό παράγοντα 
τοΰ μαζοχισμού. Γιατί γιά ποιό λόγο κάθε άναστολή τής 
άκούσιας αύξησης τής αίσθησης τής ήδονής δέν όδηγεϊ στήν 
άνάπτυξη τοΰ μαζοχιστικού μηχανισμού; Ή άντίρρηση αύτή 
μπορεί ν* άντικρουσθεί ώς έξής. 

'Υπάρχουν δυό δυνατότητες σχετικά μέ μιά τέτοια άναστολή 
τής αίσθησης ήδονής. Στήν πρώτη, τό «άναλυτό» αίσθημα 
ήδονής βιώνεται άρχικά χωρίς άγχος- άργότερα έμφανίζεται τό 
άγχος καί άναστέλλει τήν όλοκλήρωση τής σεξουαλικής διέ-
γερσης, άλλά ή ήδονή γίνεται άκόμη άντιληπτή σάν ήδονή. 
Στή δεύτερη, ή αίσθηση τής ήδονής καί ή αίσθηση τής 
δυσαρέσκειας συμπορεύονται. Αύτό Ισχύει γιά κάθε μή μαζοχιστι-
κή άναστολή τοΰ όργασμού. Στόν μαζοχισμό, άντίθετα, τό 
άναλυτό αίσθημα ήδονής, πού όδηγεϊ στόν όργασμό, γίνεται 
αύτό τό Ίδιο άντιληπτό σάν κάποιο προσδοκόμενο κακό. Τό 
άγχος, πού βιώνεται στήν πρωκτική ζώνη σάν άποτέλεσμα τής 
έπίτευξης πρωκτικής ήδονής, διαμορφώνει τίς βάσεις μιάς 
ψυχικής στάσης, πού κάνει τήν κατοπινή γενετήσια ήδονή, ή 
όποία είναι βέβαια σημαντικά έντονότερη, νά γίνεται άντιλη-
πτή σά σημάδι κακοποίησης καί τιμωρίας. 

"Εχουμε άρα τό παράδοξο ότι, άν καί διαρκώς έπιδιώκει νά 
νιώσει μιά ήδονική αίσθηση, ό μαζοχιστικός χαρακτήρας 
βυθίζεται μόνιμα σέ μιά δυσάρεστη αίσθηση. Δημιουργείται 
έτσι ή έντύπωση δτι έπιζητεΐ τή δυσάρεστη αίσθηση. Στήν 
πραγματικότητα, δμως, αύτό πού συμβαίνει είναι ή παρεμβολή 
τοΰ άγχους άνάμεσα στό ένστικτο καί τόν σκοπό του, πού κάνει 
τήν έπιθυμούμενη ήδονή νά γίνεται άντιληπτή σάν άναμενόμε-
νος κίνδυνος. Μέ λίγα λόγια, άντί γιά ήδονή, τό τελικό 
άποτέλεσμα τής άρχικής έπιδίωξης είναι ή δυσαρέσκεια. 

Αύτό λύνει καί τό πρόβλημα τής ψυχαναγκαστικής έπαναλη-
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πτικότητας πέρα άπό τήν άρχή τής ήδονής. Αύτή έμφανίζεται 
σάν νά θέλει τό άτομο νά βιώσει ξανά μιά δυσάρεστη κατάστα-
ση. "Ομως, ή άνάλυση δείχνει ότι κάτι τέτοιο δέν συμβαίνει — 
άλλά άκριβώς τό άντίθετο: ό σκοπός γίνεται άρχικά άντιληπτός 
σάν εύχάριστος. Ή έπιδίωξη αύτή άνακόπτεται άπό κάποια 
ματαίωση, φόβο τιμωρίας ή άγχος, πού συγκαλύπτουν όλότελα 
τόν σκοπό ή τόν κάνουν νά φαίνεται δυσάρεστος. Έτσι, 
μπορούμε νά συμπεράνουμε δτι δέν ύπάρχει κάποια ψυχαναγκα-
στική έπαναληπτικότητα πέρα άπό τήν άρχή τής ήδονής. Τά 
φαινόμενα, πού άντιστοιχούν σέ κάτι τέτοιο, μπορούν νά 
έξηγηθούν μέσα στά πλαίσια τής άρχής τής ήδονής καί τοΰ 
φόβου τής τιμωρίας. 

Πρέπει νά έπανέλθουμε άκόμη μιά φορά στήν περίπτωσή μας. 
Ή έπιφανειακότητα καί ή παράταση τοΰ αύνανισμοΰ του 
πρέπει ν* άποδοθοΰν σ' αύτή τή διαταραχή τοΰ μηχανισμοΰ τής 
ήδονής. 'Απόφευγε κάθε αΰξηση τής αίσθησης τής ήδονής. "Οταν 
αύτό έγινε ξεκάθαρο, είπε κάποτε: «Είναι άδύνατο ν' άφεθοΰν 
δλες αύτές οί αίσθήσεις νά σμίξουν σέ μιά — κάτι τέτοιο είναι 
τελείως άφόρητο». Καταλαβαίνουμε τώρα γιατί αύνανιζόταν 
ώρες όλόκληρες — δέν πετύχαινε ποτέ Ικανοποίηση γιατί δέν 
άφηνε νά δημιουργηθεί καμιά άκούσια αΰξηση τής διέγερσης. 

Εκτός άπ' τό φόβο, ύπάρχει κι ένας άλλος παράγοντας πού 
συμμετέχει σ' αύτή τήν άναστολή τής αύξησης τής αίσθησης. 
Ό μαζοχιστικός χαρακτήρας είναι συνηθισμένος στή χαμηλής 
καμπύλης, μή κορυφωνόμενη (νιώθει κανείς τόν πειρασμό νά 
πεϊ «χλιαρή») ήδονή τής πρωκτικής ζώνης. Τήν πρωκτική 
πρακτική κι έμπειρία τής ήδονής τή μεταβιβάζει καί στή 
γενετήσια συσκευή πού λειτουργεί μ' έναν τρόπο όλότελα 
διαφορετικό. Ή έντονη καί γοργή αΰξηση τής ήδονής στή 
γενετήσια συσκευή είναι δχι μόνο άσυνήθιστη άλλά καί Ικανή 
νά προκαλέσει τρόμο σ' ένα πρόσωπο έξοικειωμένο μόνο μέ 
τήν πρωκτική ήδονή — ή όποία είναι κάθε άλλο παρά 
συντριπτική. "Αν σ' αύτό προστεθεί ή προσδοκία τής τιμωρίας, 
τότε συνυπάρχουν δλες οί προϋποθέσεις γιά τήν άμεση μετα-
τροπή τής ήδονής σέ δυσαρέσκεια. 

'Αναδρομικά κοιτώντας, πολλά στοιχεία άπό προηγούμενες 
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περιπτώσεις άποσαφηνίζονται στό φώς αύτών τών νέων εύρημά-
των. Αύτό Ισχύει Ιδιαίτερα γιά τό πλήθος τών περιπτώσεων 
δπου ή μή Ικανοποιητική σεξουαλική δραστηριότητα άκολου-
θιόταν άπό μαζοχιστική διάθεση όδύνης. Τώρα ξέρουμε δτι ή 
δραστηριότητα αύτή δέν ήταν Ικανοποιητική έξαιτίας μιας 
διαταραχής, πού άντιστοιχεϊ είδοποιά στόν μαζοχισμό. Είναι έπί-
σης δυνατό νά φτάσουμε σέ μιά καλύτερη λιμπιντοοικονομική 
κατανόηση τών Ισχυρών μαζοχιστικών τάσεων τών άσθενών, 
τούς όποιους περιέγραφα στό Der triebhafte Charakter καί στό 
Die Funktion des Orgasmus νά παρουσιάζουν όργασμικές διατα-
ραχές. Μιά άσθενής, πού παρουσίαζε μαζοχιστική διαστροφή, 
περιγραφόταν ώς έξής: «Αύνανιζόταν... μέ τή μαζοχιστική 
φαντασίωση δτι ήταν όλόγυμνη (!), δεμένη καί κλειδωμένη σ* 
ένα κλουβί, δπου τήν είχαν βάλει γιά νά πεθάνει άπ' τήν πείνα. 
Σ' αύτό τό σημείο ήταν πού έκδηλώθηκε ή άναστολή τού 
όργασμού. Έξαφνα βάλθηκε νά όνειρεύεται κάποιο μηχάνημα 
πού θά τής άφαιροϋσε αύτόματα τά κόπρανα καί τά ούρα της, 
μιά κι αύτή ήταν δεμένη καί δέν μπορούσε νά κινηθεί...» Κατά 
τήν άνάλυση, δταν ή μεταβίβαση έντεινόταν μέχρι τό σημείο 
τής σεξουαλικής διέγερσης, τήν κυρίευε συχνά μιά άκατανίκη-
τη παρόρμηση γι' άφόδευση καί ούρηση. "Οταν αύνανιζόταν μέ 
τήν ίδέα δτι έρχόταν σ* έπαφή, «μαζοχιστικές φαντασιώσεις 
παρεμβάλλονταν άκριβώς πρίν άρχίσει ό όργασμός». 

'Από σεξοικονομική πλευρά, άρα, ή μαζοχιστική στάση καί 
ή φαντασίωση, πού άντιστοιχεϊ σ' αύτήν, προέρχονται άπό τή 
δυσάρεστη άντίληψη τής αίσθησης τής ήδονής καί χρησιμεύει 
γιά τήν κατανίκηση τής δυσαρέσκειας μέ τήν ψυχικά διατυπωμέ-
νη στάση: «Είμαι τόσο άξιολύπητος — άγάπα με!» Σ' αύτό τό 
σημείο έμφανίζεται ή φαντασίωση τού χτυπήματος, γιατί ή 
άξίωση γΓ άγάπη περιέχει καί γενετήσειες άπαιτήσεις, πού 
άναγκάζουν τόν άσθενή νά έκτρέπει τήν τιμωρία άπό μπρός 
πρός τά πίσω: «Χτύπα με, άλλά μή μ' εύνουχίσεις!» Έτσι, ή 
μαζοχιστική άντίδραση έχει μιά είδοποιό βάση πού άντιστοιχεϊ 
σέ μιά ένεστώσα νεύρωση24. 

24. Λιμναστική νεύρωση. 

154 



"Αρα, τά προβλήματα τοϋ μαζοχισμού περιστρέφονται γύρω 
άπό τήν Ιδιόμορφη διαταραχή τής λειτουργίας τής ήδονής. 
Έγινε σαφές δτι ό φόβος τής άποσύνθεσης ή τό «άναλυτό» 
αίσθημα τής αίσθησης τής ήδονής, πού όδηγεϊ στόν όργασμό, 
άναγκάζει τόν μαζοχιστή νά προσκολλάται στή χαμηλής καμ-
πύλης σεξουαλική διέγερση. Αύτό είναι άποτέλεσμα πρωκτικής 
καθήλωσης ή γενετήσιας άναστολής; 'Αναμφίβολα κι οί δυό 
παράγοντες συμβάλλουν σ' αύτό, δπως άκριβώς κι οί δυό 
καθορίζουν τή χρόνια νευρασθενική κατάσταση διέγερσης. Ή 
πρωκτικότητα κινητοποιεί δλη τή λιμπιντική συσκευή, δέν 
είναι δμως ίκανή νά προσφέρει κι έπίλυση τής έντασης. Ή 
άναστολή τής γενετησιότητας, πού δέν είναι μόνο άποτέλεσμα 
τοϋ άγχους, άποτελεϊ κι ή ίδια φοβογόνα διαδικασία πού 
αύξάνει τή διάσταση άνάμεσα στήν ένταση καί τήν πραγματική 
της έπίλυση. Μένει νά έξηγηθεϊ τό γιατί ή φαντασίωση τής 
κακοποίησης πρωτοεμφανίζεται ή γίνεται ίδιαίτερα έντονη πρίν 
άκριβώς άπό τήν κορύφωση. 

Είναι ένδιαφέρον νά παρατηρήσουμε πώς τό ψυχικό δργανο 
έπιδιώκει τή μείωση τής διάστασης άνάμεσα στήν ένταση καί 
τήν Ικανοποίηση, πώς ή άνάγκη γιά χαλάρωση κατορθώνει 
τελικά κι άναδύεται καί μέσα σ' αύτή τήν ίδια τή φαντασίωση 
τοϋ χτυπήματος. Ό άσθενής μας ήταν τελείως σαφής σ' αύτό τό 
σημείο: «Τό νά σέ χτυπά ή γυναίκα είναι τό ίδιο άκριβώς μέ τό 
ν' αύνανίζεσαι κρυφά μπροστά στή γυναίκα» (=μητέρα). Αύτό 
βέβαια άντιστοιχεϊ στήν πραγματική έμπειρία: καί σάν παιδί 
καί σάν έφηβος, ό άσθενής είχε αύνανιστεϊ μαζοχιστικά ένώ 
κοιμόταν στό ίδιο κρεβάτι μέ τή μητέρα του — δηλαδή, έσφιγγε 
κι έτριβε τό πέος του, προσέχοντας νά μή φτάσει σ' έκσπερμά-
τωση (φοβία τής τεκνοποιίας). Μόνο δταν πρόσθετε καί τή 
φαντασίωση δτι τόν χτυπούσε ή μητέρα του έφτανε σ' έκσπερ-
μάτωση. Αύτό είχε τήν άκόλουθη σημασία πού ό άσθενής τή 
θυμόταν συνειδητά: «Είχα τήν έντύπωση δτι τό πέος μου έβραζε 
άπ* τή θερμότητα. Μέ τό πέμπτο ή έκτο χτύπημα σίγουρα θά 
'φτάνε σ' έκρηξη, ή κύστη θά γινόταν κομμάτια». Έτσι, ό 
σκοπός τών χτυπημάτων ήταν νά προκαλέσουν τήν άνακούφιση πού 
ήταν άπαγορευμένη μ' άλλους τρόπους, δηλαδή, αύτοερωτικά. "Αν 
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σάν άποτέλεσμίι τών χτυπημάτων τής μήτερας, ή κύστη έφτανε 
στό σημείο νά έκραγεΐ- άν, γιά τόν Ιδιο λόγο, καί τό πέος του 
έφτανε νά έκραγεΐ, χύνοντας έτσι τό σπέρμα, τότε δέ θά ήταν 
αύτός ύπεύθυνος — ό βασανιστής θά 'ταν αύτός πού θά 'χε 
προκαλέσει κάτι τέτοιο. Βασικά, λοιπόν, ό πόθος τής τιμωρίας 
είχε γιά σκοπό νά έπιφέρει τήν άνακούφιση μέ τρόπο έμμεσο, 
νά ρίξει τήν εύθύνη στό τιμωρό πρόσωπο, δηλαδή, νά όδηγήσει 
στήν άθώωση κι άπαλλαγή. Ό μηχανισμός είναι Ίδιος τόσο 
στήν έπιφάνεια δσο καί στό βάθος τοϋ χαρακτήρα. Στήν 
έπιφάνειά, ή σημασία του είναι: «'Αγάπα με γιά νά μή 
φοβάμαι!» Ή σημασία τών παραπόνων είναι: «'Εσύ είσαι ό 
ύπεύθυνος — δχι έγώ». Ή λειτουργία τής φαντασίωσης τοϋ 
χτυπήματος είναι: «Χτύπα με έτσι πού νά μπορέσω, χωρίς νά 
γίνω ένοχος, ν' άνακουφιστώ!» Δέν μπορε! νά ύπάρχει άμφιβο-
λία γιά τό δτι αύτή είναι ή βαθύτερη σημασία τής φαντασίωσης 
τοΰ παθητικού χτυπήματος. 

Άπό τότε πού άναγνώρισα τή βαθύτερη λειτουργία τής 
φαντασίωσης τοΰ παθητικοΰ χτυπήματος, παρατήρησα τόν 
παραπάνω μηχανισμό καί σ' άρκετούς άκόμη άσθενεΐς, πού δέν 
είχαν άναπτύξει καμιά έκδηλη διαστροφή, άλλά κατόρθωναν νά 
συγκρατούν τή μαζοχιστική τάση σέ λανθάνουσα κατάσταση μέ 
τή βοήθεια χαρακτηρολογικών μεταβολών τοΰ έγώ. Νά μερικά 
παραδείγματα: Ένας ψυχαναγκαστικός χαρακτήρας παρουσίαζε 
τήν αύνανιστική φαντασίωση δτι είχε πέσει στά χέρια άγριων, 
πού τόν άνάγκασαν νά συνουσιάζεται καί νά συμπεριφέρεται 
χωρίς καμιά άναστολή. Ένας άλλος άσθενής, παθητικός-θηλυ-
κός χαρακτήρας δίχως έκδηλη διαστροφή, φαντασίωνε δτι 
έφτανε στήν έσπερμάτωση μέ χτυπήματα στό πέος. Όμως, 
έπρεπε νά 'ναι δεμένος γι& ν' άντέχει τά χτυπήματα καί νά 
έμποδίζεται ή διαφυγή του. Στήν κατηγορία αύτή άνήκει καί ή 
μαζοχιστική σεξουαλική στάση τών νευρωσικών γυναικών, πού 
θεωρείται άπό μερικούς άναλυτές σάν όμαλή γυναικεία συμπε-
ριφορά. Ή φαντασίωση παθητικού βιασμού τής γυναίκας 
χρησιμεύει μόνο γιά τήν άπαλλαγή της άπό τά αίσθήματα 
ένοχής, δηλαδή, θέλει νά βιώσει τή σεξουαλική πράξη δίχως 
ένοχή. Αύτό είναι έφικτό μόνο μέ τόν δρο δτι βιάζεται. Ή 
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τυπική άντίσταση, πού προβάλλουν μερικές γυναίκες κατά τήν 
πραγματική σεξουαλική έπαφή, έχει τήν Ίδια σημασία. 

Αύτό μας όδηγε! στό πρόβλημα τοΰ λεγόμενου άγχους τής 
ήδονής, πού διαδραματίζει μείζονα ρόλο στόν μαζοχισμό. "Ας 
δώσουμε ένα παράδειγμα άπό κάποια άλλη άνάλυση. 

Ένας άσθενής θυμόταν δτι, δντας τεσσάρων χρονών παιδί, 
είχε τή συνήθεια νά δημιουργεί συνειδητά pavor nocturnus. 
Τρύπωνε κάτω άπό τά σκεπάσματα, αύνανιζόταν, κυριευόταν 
άπό φόβο καί άπελευθερωνόταν άπ' αύτόν πετώντας άπότομα τά 
σκεπάσματα μακριά άπ' τό σώμα του. Σέ μιά τέτοια περίπτωση, 
ό πειρασμός γιά τήν άποδοχή τής ύπόθεσης δτι στή βάση της 
βρίσκεται ή ψυχαναγκαστική έπαναληπτικότητα είναι μεγάλος. 
Στήν άρχή είχε pavor nocturnus καί τώρα, προφανώς, ήθελε νά 
ξαναδοκιμάσει φόβο. Στό σημείο αύτό είναι άναγκαΐες δυό 
διευκρινίσεις: στήν πραγματικότητα, δέν ήθελε νά ξαναδοκιμά-
σει φόβο άλλά τό αίσθημα τοΰ αίσθησιασμοΰ. Αύτό, δμως, ήταν 
πάντοτε άνάμικτο μέ φόβο. Παραπέρα, ή άπελευθέρωσή του άπό 
τό φόβο ήταν ή ίδια μιά πηγή ήδονής. Τό ούσιώδες, δμως, σ' 
αύτή τή διαδικασία ήταν τό γεγονός δτι ή έμφάνιση τοΰ φόβου 
προκαλούσε πρωκτικές καί ούρηθρικές αίσθήσεις πού γιά χάρη 
τους γινόταν έπίκληση τοΰ φόβου. Ό φόβος δέ γίνεται ήδονή 
σάν τέτοιος, άλλά άποτελεΐ άπλά καί μόνο τή βάση γιά τήν 
άνάπτυξη ένός Ιδιαίτερου είδους ήδονής25. Συχνά τά παιδιά 
δοκιμάζουν τήν αίσθηση άνακούφισης τής έντασης μόνο σέ 
συνθήκες άγχους· συνήθως άρνοΰνται αύτές τίς αίσθήσεις άπό 
φόβο τής τιμωρίας. Ή άνακούφιση, πού προκαλεί μιά αίφνίδια 
κένωση ή ούρηση σέ μιά κατάσταση φόβου, συχνά άποτελεΐ 
τόν κύριο λόγο πού ώθεΐ στήν έκνέου βίωση άγχους. Όμως, ή 
προσπάθεια κατανόησης αύτών τών φαινομένων πέρα άπό τήν 
άρχή τήζ ήδονής δέν είναι παρά πλήρης άκατανοησία τών 
γεγονότων. Σέ όρισμένες περιπτώσεις, δ πόνος καί τό άγχος 
άποτελοΰν τή μόνη δυνατότητα γιά νά αίσθανθεϊ κανείς μιά 
άνακούφιση, πού άλλιώτικα τή φοβάται. Έτσι, ό δρος «ήδονή 

25. Βλέπε: Φρόυντ, Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, Άπαντα, γερμανική 
έκδοση, τ. V, σελ. 78. 
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τοΰ πόνου» ή «άγχος τής ήδονής» μπορεί ν' Αναφέρεται μόνο — 
κι δχι μέ τόν πιό πρόσφορο τρόπο — στό γεγονός δτι ό πόνος 
καί τό άγχος μποροΰν νά γίνουν ή βάση τής σεξουαλικής 
διέγερσης. 

Τό γεγονός δτι, στήν περίπτωση τοΰ άσθενή μας, ή «έκρηξη 
τοΰ πέους» άντιπροσωπεύει τόν ένστικτικό σκοπό, δέν άντιφά-
σκει μέ τήν άντίληψή μας γιά τόν μαζοχισμό. Άπό τή μιά, αύτή 
ή Ιδέα είναι μιά άναπαράσταση τοΰ άγχους, τής τιμωρίας, σ' 
ένα όρισμένο πλαίσιο. Άπό τήν άλλη, είναι μιά άναπαράσταση 
τής τελικής Ικανοποίησης, τής άνακούφισης πού είναι ένστικτι-
κά έπιθυμητή. Αύτή ή διπλή ψυχική σημασία τής Ιδέας τής 
έκρηξης τής κύστης ή τών έντέρων κάνει τήν ίδια τήν τελική 
Ικανοποίηση νά γίνεται άντιληπτή σάν ή έπίφοβη έπιβολή τής 
τιμωρίας. 

5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΤΟΥ ΜΑΖΟΧΙΣΜΟΥ . 

Ή άποκατάσταση μιας ύγιοΰς σεξουαλικής ζωής, μιάς ρυθμι-
σμένης λιμπιντικής οίκονομίας, μπορεί νά προκύψει μόνο άπό 
δυό εϊδη θεραπευτικών διαδικασιών: τήν άπελευθέρωση τής 
λίμπιντο άπό τίς προγενετήσιες καθηλώσεις καί τήν έξάλειψη 
τοΰ γενετήσιου άγχους. Είναι σαφές δτι αύτό πετυχαίνεται μέ 
τήν άνάλυση τής προγενετήσιας καί γενετήσιας οίδιπόδειας 
σύγκρουσης (μέ τήν έξάλειψη τών άπωθήσεων). Στό πλαίσιο 
αύτό, δμως, είναι άναγκαίο νά τονίσουμε ένα σημείο σχετικό μέ 
τήν τεχνική. Ά ν οί προγενετήσιες καθηλώσεις διαλυθοΰν μέ 
τήν έξάλειψη τών άπωθήσεων χωρίς ταυτόχρονο ξεπέρασμα τοΰ 
γενετήσιου άγχους, τότε ύπάρχει ό κίνδυνος αύξησης τής 
σεξουαλικής λίμνασης, ένώ ό μόνος δρόμος γιά έπαρκή όργα-
σμική έκφόρτιση παραμένει κλειστός. Ό κίνδυνος αύτός μπο-
ρεί νά φτάσει μέχρι καί τήν αύτοκτονία, τή στιγμή άκριβώς πού 
κατορθώνεται ή άνάλυση τής προγενετησιότητας. Ά ν , άπό τήν 

158 



άλλη, ή γενετήσια άπώθηση έξαλειφθεΐ χωρίς διάλυση τών 
προγενετήσιων καθηλώσεων, ή γενετήσια προτεραιότητα παρα-
μένει άδύναμη — ή γενετήσια λειτουργία δέν είναι σέ θέση ν' 
άνακουφίσει όλόκληρη τήν ποσότητα τοΰ άγχους. 

Γιά τή θεραπεία τοΰ μαζοχισμοΰ, Ιδιαίτερη σημασία έχει ό 
τρόπος διείσδυσης τοΰ άναλυτή στά όδοφράγματα τοΰ χαρακτή-
ρα τοΰ άσθενή, ό τρόπος πού καταλύει τήν τάση τοΰ άσθενή γιά 
χρησιμοποίηση τής όδύνης έτσι πού νά σπρώξει τόν άναλυτή 
σέ λάθος δρόμο, δ,τι συνέπειες κι άν έχει αύτό. Ή άποκάλυψη 
τής σαδιστικής φύσης τής μαζοχιστικής αύτής συμπεριφοράς 
είναι τό πρώτο καί πιό έπεϊγον βήμα. Αύτό έξασφαλίζει τήν 
έπιτυχία, στό μέτρο πού άνασύρει στήν έπιφάνεια τόν άρχικό 
σαδισμό πού βρίσκεται πίσω άπ* τόν μαζοχισμό κι άντικαθιστά 
τίς παθητικές πρωκτικές-μαζοχιστικές φαντασιώσεις μ' ένεργη-
τικές-φαλλικές σαδιστικές φαντασιώσεις. 'Απ' τή στιγμή πού ή 
παιδική γενετησιότητα έχει έπανενεργοποιηθεϊ ή άναδομηθει μ' 
αύτό τόν τροπο, είναι πολύ εύκολότερο νά φτάσουμε στό άγχος 
τοΰ εύνουχισμοΰ τό όποίο, μέχρι τή στιγμή αύτή, κρυβόταν καί 
καταναλωνόταν άπό τίς μαζοχιστικές άντιδράσεις. 

Δέ χρειάζεται νά πούμε δτι αύτά τά θεραπευτικά μέτρα δέν 
έχουν καμία άπολύτως έπίδραση στόν μαζοχιστικό χαρακτήρα 
τοΰ άσθενή. Τά παράπονά του, τό πείσμα του, ή αύτοκαταστρο-
φικότητα καί ή άδεξιότητά του, πού χρησιμεύουν σά λογική 
βάση γιά τήν άπόσυρση άπό τόν κόσμο, συνήθως παραμένουν 
μέχρι τήν έξάλειψη τής διαταραχής τού μηχανισμού ήδονής 
κατά τόν αύνανισμό. 'Απ' τή στιγμή πού πετυχαίνεται έπαρκής 
όργασμική έκφόρτιση τής λίμπιντο, ή προσωπικότητα τοΰ 
άσθενή συνήθως παρουσιάζει γοργή μεταβολή πρός τό καλύτε-
ρο. "Ομως, ή τάση καταφυγής στόν μαζοχισμό, μέ τήν παραμι-
κρή άπογοήτευση, ματαίωση ή μή Ικανοποιητική κατάσταση, 
παραμένει γιά ένα διάστημα. Ή συνεπής παράλληλη έπεξεργα-
σία τοΰ γενετήσιου άγχους καί τής προγενετήσιας καθήλωσης 
μπορεί νά πετύχει μόνο άν ή βλάβη τής γενετήσιας συσκευής 
δέν ήταν ύπερβολικά βαριά καί άν τό άμεσο περιβάλλον τού 
άσθενή δέν είναι τέτοιο πού νά τόν άναγκάζει έπανειλημμένα νά 
υίοθετεί ξανά ένα μαζοχιστικό σχήμα άντίδρασης. Συμπεραί-
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νουμε, λοιπόν, ότι ή άνάλυση ένός νεαροϋ μαζοχιστή πτυχιού-
χου πανεπιστημίου θά πετύχει πολύ πιό εύκολα άπό τήν 
άνάλυση μιάς μαζοχίστριας, πού βρίσκεται στήν κλιμακτήριο ή 
είναι οίκονομικά δέσμια μιας άτυχης οικογενειακής κατάστα-
σης. 

Μόνο μέ τή συνεπή έπεξεργασία τών μαζοχιστικών γνωρι-
σμάτων τοΰ χαρακτήρα κατά τούς πρώτους μήνες τής θεραπείας 
θά μπορέσει ό άναλυτής ν' άνοίξει ένα δρόμο προσπέλασης 
στόν πυρήνα τής νεύρωσης. "Ομως, ή δουλειά αύτή πρέπει νά 
συνεχιστεί άκούραστα σ' δλη τή διάρκεια τής άνάλυσης γιά ν* 
άποφευχθοΰν δυσκολίες κατά τή διάρκεια τών συχνών ύποτρο-
πών, πού παρουσιάζονται κατά τή διαδικασία τής άποκατάστα-
σης τής γενετήσιας προτεραιότητας. Πρέπει άκόμη νά 'χουμε 
στό νοΰ μας δτι ή όριστική διάλυση τοΰ μαζοχιστικού χαρα-
κτήρα μπορεί νά πραγματοποιηθεί μόνο άπό τή στιγμή, πού ό 
άσθενής κατορθώνει νά έχει μιά σεξοικονομικά Ικανοποιητική 
ζωή έργασίας κι άγάπης γιά ένα διάστημα, δηλαδή, μετά τήν 
περάτωση τής θεραπείας. 

'Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι γιά νά 'ναι κανείς πολύ έπιφυλα-
κτικός σχετικά μέ τήν έπιτυχία τής θεραπείας ένός μαζοχιστι-
κού χαρακτήρα, Ιδιαίτερα δταν ύπάρχουν έκδηλες διαστροφές, 
δσο οί χαρακτηρολογικές άντιδράσεις δέν έχουν κατανοηθεί 
(καί συνεπώς διαλυθεί) σ' δλες τους τίς λεπτομέρειες. Ύπάρ-
χουν, δμως, καί δλες οί προϋποθέσεις γιά νά 'ναι κανείς 
αισιόδοξος δταν αύτό έχει έπιτευχθεί, δταν δηλαδή έχει ύλοποι-
ηθεΐ τό προχώρημα πρός τή γενετησιότητα, έστω κι άν έχει 
στήν άρχή μόνο τή μορφή τοΰ γενετήσιου άγχους. "Οταν 
συμβαίνει αύτό, δέν ύπάρχει άνάγκη νά χτυπάμε συναγερμό σέ 
κάθε νέα ύποτροπή. Είναι βέβαια γνωστό άπό τή γενική κλινική 
πείρα δτι ή θεραπεία τοΰ μαζοχισμού είναι ένα άπό τά δυσκολό-
τερα καθήκοντά μας — πράγμα πού δέν σημαίνει βέβαια δτι τά 
ύπόλοιπα καθήκοντά μας είναι εύκολα. Γιά νά δούμε, δμως, 
σωστά αύτά τά καθήκοντα, είναι άναγκαία ή συνεπής προσήλω-
σή μας στήν ψυχαναλυτική έκείνη θεωρία πού βασίζεται στέρεα 
σ' έμπειρικά δεδομένα. 'Υποθέσεις, σάν κι αύτές πού κριτικά-
ρουμε έδώ, είναι πολύ συχνά ένδειξη πρόωρης συνθηκολόγη-
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σης μπρός στά προβλήματα τής ψυχαναλυτικής πρακτικής. 
"Αν ό μαζοχισμός τοΰ άσθενή άναχθεί σέ κάποιο άκατανίκη-

το ένστικτο τοΰ θανάτου, τότε έπιβεβαιώνεται ή άποψη πού έχει 
ό άσθενής γιά τόν έαυτό του, δηλαδή ύποτίθεται δτι ή έπιθυμία 
του νά ΰποφέρει έχει έπαληθευτεΐ. "Ομως, δείξαμε έδώ δτι αύτή 
πρέπει ν' άποκαλυφθεΐ σάν συγκαλυμμένη έπιθετικότητα. Αύτό 
άντιστοιχεϊ στήν πραγματικότητα τής κατάστασης καί μόνο 
αύτό κάνει έφικτή τή θεραπευτική έπιτυχία. 

Εκτός άπό τά δυό θεραπευτικά καθήκοντα πού προαναφέρα-
με (άναγωγή τοΰ μαζοχισμού στήν άρχική του κατάσταση 
σαδισμού — προχώρημα άπό τή προγενετησιότητα στή γενετη-
σιότητα), ύπάρχει κι ένα τρίτο καθήκον, είδικά γιά τή θεραπεία 
τών μαζοχιστικών χαρακτήρων. Αύτό είναι ή άναλυτική διάλυ-
ση τής πρωκτικής καί γενετήσιας σπασμωδικής στάσης ή 
όποία, δπως είπαμε, είναι ή πραγματική πηγή τοΰ συμπτώματος 
τής όδύνης. 

Αύτή ή άναπαράσταση τής μαζοχιστικής διαδικασίας άπέχει 
πολύ άπό τό νά προσφέρει λύση σέ δλα τά προβλήματα τοΰ 
μαζοχισμού. Μπορούμε, δμως, νά δώσουμε τή διαβεβαίωση δτι 
ή έπανενσωμάτωση τοΰ προβλήματος τοΰ μαζοχισμού στά 
πλαίσια τής άρχής τής ήδονής-δυσαρέσκειας θά διευκολύνει 
τήν άποσαφήνιση τών προβλημάτων πού παραμένουν άλυτα — 
πράγμα πού τό καθυστέρησε σημαντικά ή ύπόθεση γιά τό 
ένστικτο τοΰ θανάτου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΜΟ' 

Γιά νά Εκτιμήσουμε τή θεωρητική σημασία δσων ^τέθηκαν 
στά προηγούμενα κεφάλαια, είναι άναγκαΐο νά συνεχίσουμε τή 
μελέτη τοΰ θέματός μας καί νά κάνουμε μερικές παρατηρήσεις 
γιά τή θεωρία τών ένστίκτων γενικά. Ή κλινική πείρα μάς έχει 
προσφέρει άφθονες εύκαιρίες έπαλήθευσης τής βασικής θέσης 
τοΰ Φρόυντ γιά τόν θεμελιακό δυϊσμό τοΰ ψυχικοΰ όργάνου. 
Ταυτόχρονα, μάς έδωσε καί τήν εύκαιρία νά έξαλείψουμε 
όρισμένες άντιφάσεις της. θ ά 'ταν άτοπη, στό κλινικό αύτό 
πλαίσιο, ή προσπάθεια διερεύνησης τών σχέσεων άνάμεσα στό 
ένστικτο καί τόν έξωτερικό κόσμο μέ δλη τή διεξοδικότητα πού 
ταιριάζει στό ύλικό. Είναι, ώστόσο, άναγκαΐο νά πούμε προκα-
ταβολικά μερικές λέξεις σχετικά μ' αύτές τίς σχέσεις γιά νά 
δώσουμε στίς έξηγήσεις αύτοΰ τοΰ έργου ένα θεωρητικό συμπέ-
ρασμα καθώς καί γιά νά προσφέρουμε ένα Αντιστάθμισμα στήν 
ύπερβιολογικοποίηση τής άναλυτικής ψυχολογίας. 

Στή θεωρία του γιά τά ένστικτα, ό Φρόυντ δέχεται μερικά 
ζεύγη ένστίκτων καθώς καί τάσεις μέσα στό ψυχικό δργανο, 
πού δροΰν άντίθετα ή μιά πρός τήν άλλη. Μέ τή συνεπή του 

1. Σημείωση τοΟ 1948: Ή Ανακάλυψη τής όργανισμικής όργονοενέργειας θά 
μάς Αναγκάσει νά Επανεκτιμήσουμε τΙς Αντιλήψεις μας γιά τά «Ενστικτα» — τά 
όποια είναι συγκεκριμένες ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ λειτουργίες. 
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προσήλωση σ' αύτή τή διχοτόμηση τών ψυχικών τάσεων (οί 
όποϊες, άν κι άντιθετικές, ώστόσο άλληλεπιδροΰν μεταξύ τους), 
ό Φρόυντ, Εστω κι άσυνείδητα, Εθεσε τίς βάσεις γιά μιά 
μελλοντική λειτουργική ψυχολογία. Άρχικά, τό Ενστικτο τής 
αύτοσυντήρησης (πείνα) καί τό σεξουαλικό Ενστικτο (Ερως) 
παρουσιάζονταν σάν άντίθετα. Αργότερα, ή άντίθετη πρός τή 
σεξουαλικότητα τάση Εφτασε ν' άντιπροσωπεύεται άπό τό 
Ενστικτο τής καταστροφής ή τό Ενστικτο τοΰ θανάτου. Ή 
άρχική άναλυτική ψυχολογία βασιζόταν στήν άντίθεση άνάμε-
σα στό έγώ καί τόν έξωτερικό κόσμο. Σ' αύτό άντιστοιχεϊ· ή 
άντίθεση άνάμεσα στήν έγωτική λίμπιντο καί τήν άντικειμενο-
τρόπο λίμπιντο. Ή άντίθεση άνάμεσα στή σεξουαλικότητα καί τό 
άγχος, άν καί δΕ θεωροΰνταν βασική άντίθεση τοΰ ψυχικού 
όργάνου, Επαιζε θεμελιακό ρόλο στήν Εξήγηση τοΰ νευρωσικοΰ 
άγχους. Σύμφωνα μέ τήν άρχική ύπόθεση, δταν ή λίμπιντο 
Εμποδίζεται νά μπεί στή συνείδηση καί νά φτάσει στό άντικεί-
μενό της, μετατρέπεται σέ άγχος. Αργότερα, ό Φρόυντ έπαψε 
νά έπιμένει στή συσχέτιση άνάμεσα στή σεξουαλικότητα καί τό 
άγχος,2 άν καί κατά τή γνώμη μου δέν ύπήρχε καμιά κλινική 
αΐτιολόγηση γιά τήν άλλαγή τών άντιλήψεών του. Μπορεί ν' 
άποδειχτεί δτι ύπάρχει κάτι περισσότερο άπό μιά τυχαία σχέση 
άνάμεσα στίς διάφορες αύτές άντιθέσεις — πηγάζουν ή μιά άπ' 
τήν άλλη διαλεκτικά. Τό ζήτημα είναι μόνο νά κατανοήσουμε 
ποιά άντίθεση είναι ή άρχική καί πώς πραγματοποιείται ή 
άνάπτυξη τών κατοπινών άντιθέσεων, δηλ. ποιές έπιδράσεις δέχε-
ται ή ένστικτική συσκευή. 

Στίς περιπτώσεις μας, καθώς καί σέ κάθε άλλη περίπτωση πού 
άναλύεται άρκετά βαθιά, μποροΰμε ν' άνακαλύψουμε δτι στή βά-
ση δλων τών άντιδράσεων βρίσκεται δχι ή άντίθεση άνάμεσα 
στήν άγάπη καί τό μίσος, καί σίγουρα δχι ή άντίθεση άνάμεσα 
στόν έρωτα καί τό ένστικτο τοΰ θανάτου, άλλά ή άντίθεση άνάμε-
σα στό έγώ («πρόσωπο» · id= ήδονικό έγώ) καί στόν έξωτερικό κόσμο. 
Σ* Ενα στοιχειακό έπίπεδο, δέν ύπάρχει παρά μιά έπιθυμία πού 
πηγάζει άπό τή βιοψυχική Ενότητα τοΰ προσώπου — ή Επιθυμία 

2. Φρόυντ: 'Αναστολή, Σύμπτωμα καί Άγχος. 
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έκφόρτισης τών Εσωτερικών Εντάσεων, είτε αύτές άνήκουν στή 
σφαίρα τής πείνας είτε στή σφαίρα τής σεξουαλικότητας. Αύτή 
είναι άνέφικτη χωρίς έπαφή μέ τόν έξωτερικό κόσμο. "Αρα, ή 
πρώτη παρόρμηση κάθε πλάσματος πρέπει νά 'ναι μιά έπιθυμία 
έγκαθίδρυσης Επαφής μέ τόν έξωτερικό κόσμο. Ή ψυχαναλυτι-
κή άντίληψη δτι ή πείνα καί ή λιμπιντική άνάγκη είναι 
άντίθετα καί, παρόλα αύτά, άλληλοδιαπλεκόμενα στήν άρχή 
τής ψυχικής άνάπτυξης τοΰ παιδιού (μιά καί ό λιμπιντικός 
Ερεθισμός τοΰ στόματος — «ήδονή τοΰ θηλασμού» — Εξασφα-
λίζει τήν πρόσληψη τής τροφής) όδηγεϊ σέ παράξενες κι 
έκπληκτικές συνέπειες άν τήν προχωρήσουμε παραπέρα, δταν 
δηλαδή οί άντιλήψεις τοΰ Χάρτμαν γιά τή λειτουργία τών 
έπιφανειακών τάσεων σέ σχέση μέ τήν ένότητα τών όργάνων 
Εφαρμόζονται στά ζητήματά μας. "Αν δεχτούμε δτι ή θεωρία τοΰ 
Χάρτμαν είναι σωστή (καί μερικΕς πλευρές της συμπληρώνον-
ται άπό τίς Ερευνες τών Κράους καί Ζόντεκ) ή ψυχική ΕνΕργεια 
πρέπει νά πηγάζει άπό άπλές φυσιολογικές καί μηχανικές 
έπιφανειακές τάσεις πού βασίζονται στή χημεία τών κυττάρων, 
τάσεις πού άναπτύσσονται στούς διάφορους Ιστούς τοΰ άνθρώ-
πινου σώματος, πρώτα καί κύρια στό νευροφυτικό σύστημα καί 
τά σχετικά μ' αύτό δργανα (αίμα καί λεμφικό σύστημα). Κατά 
τήν άποψη αύτή, ή διαταραχή τής φυσιοχημικής Ισορροπίας, 
πού προκαλείται άπ' αύτές τίς τάσεις, άποδείχνεται ή κινητήρια 
δύναμη τής δράσης — καί, σέ τελευταία άνάλυση, πιθανότατα 
κινητήρια δύναμη καί τής σκέψης. Βασικά, ώστόσο, οί διατα-
ραχές αύτές, π.χ. στήν ώσμωτική Ισορροπία τών Ιστών τών 
όργάνων, Εχουν διπλή φύση. Ή μιά μορφή χαρακτηρίζεται άπό 
συρρίκνωση τών ίστών, σά συνέπεια τής άπώλειας ύγρών τοΰ 
ίστοΰ· ή άλλη άπό διόγκωση τών ίστών τών όργάνων, σά 
συνέπεια τής αύξησης τοΰ περιεχομένου σέ ύγρά. Καί στίς δυό 
περιπτώσεις δοκιμάζουμε δυσαρέσκεια. Στήν πρώτη, ή μείωση 
τής Επιφανειακής τάσης δημιουργεί χαμηλή πίεση κι Ενα άντί-
στοιχο αίσθημα δυσαρέσκειας πού μπορεί νά Εξαλειφθεί μόνο μΕ 
τήν dπορρόφηση νΕων ουσιών. Στή δεύτερη, άντίθετα, ύπάρχει 
άμεση συσχέτιση άνάμεσα στήν πραγματική ένταση καί τήν 
αίσθηση δυσαρέσκειας. Συνεπώς, ή ένταση μπορεί νά έξαλειφθεί 
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μόνο μέ μιά έκλυση, δηλαδή μέ τήν έξάλειψη ούσιών. Μόνο ή 
δεύτερη μορφή συνδέεται μέ τήν είδική ήδονή — στήν πρώτη 
πρόκειται άπλά καί μόνο γιά ζήτημα μείωσης τής δυσαρέσκει-
ας. 

Καί στίς δυό περιπτώσεις συμμετέχει κάποιο «Ενστικτο». 
Στήν πρώτη Αναγνωρίζουμε τήν πείνα καί τή δίψα* στή δεύτερη 
άναγνωρίζουμε τό πρότυπο τής όργασμικής έκφόρτισης, πού 
χαρακτηρίζει όλες τίς έρωτογενείς, δηλαδή, σεξουαλικές έντά-
σεις. Βιοφυσιολογικά, ό πρωτόγονος όργανισμός, π.χ. Ενα 
πρωτόζωο, έκφορτίζεται κεντρικά κι ύπερφορτίζεται περιφερικά 
μέ πλάσμα — καί πρέπει νά διογκώνεται δταν άπορροφά Ενα 
τεμαχίδιο τροφής, δταν δηλαδή θέλει νά έξαλείψει κάποια 
Εσωτερική χαμηλή πίεση. Μέ τή δικιά μας γλώσσα, πρέπει νά 
προσεγγίζει τόν έξωτερικό κόσμο μέ τή βοήθεια κάποιου 
λιμπιντικού μηχανισμού γιά νά έξαλείψει τήν «χαμηλή του 
πίεση», δηλαδή τήν πείνα του. Ή άνάπτυξη, ή συνουσία καί ή 
κυτταρική διαίρεση, άπό τήν άλλη, άποτελούν όλοκληρωτικά 
μέρος τής λιμπιντικής λειτουργίας, πού χαρακτηρίζεται άπό 
περιφερική διόγκωση άκολουθούμενη άπό Εκλυση, δηλαδή 
μείωση τής Επιφανειακής τάσης. Έτσι, ή σεξουαλική ένέργεια 
βρίσκεται πάντοτε στήν ύπηρεσία τής Ικανοποίησης τής πεί-
νας, ένώ ή άπορρόφηση τροφής, μέ τή σειρά της, είσάγει τίς 
ούσίες έκείνες πού, μέσα άπό κάποια φυσιοχημική διεργασία, 
μπορούν νά όδηγήσουν σέ λιμπιντικές Εντάσεις. "Οπως άκριβώς 
ή άπορρόφηση τροφής είναι ή βάση τής ύπαρξης καί τών 
λιμπιντικών λειτουργιών, τό Ιδιο κι αύτές άποτελούν τή βάση 
τών παραγωγικών Επιτευγμάτων, δπου συμπεριλαμβάνεται καί 
τό πιό πρωτόγονο, ή κίνηση. Τά βιοφυσιολογικά αύτά γεγονότα 
Επιβεβαιώνονται πλήρως καί στήν άνώτερη όργάνωση τοΰ 
ψυχικού όργάνου: ή μετουσίωση τής πείνας είναι άδύνατη, Ενώ 
ή σεξουαλική ΕνΕργεια είναι μεταλλάξιμη καί παραγωγική. 
Αύτό βασίζεται στό γεγονός δτι, στήν περίπτωση τής πείνας, 
Εχουμε Εξάλειψη μιάς άρνητικής κατάστασης — δΕν παράγεται 
καμιά εύχαρίστηση. Στήν περίπτωση τής σεξουαλικής άνάγκης, 
άντίθετα. Εχουμε Εκφόρτιση, δηλαδή παραγωγή στήν πιό ά-
πλούστατη μορφή της. Καί, τό κυριότερο, Εχουμε τήν ήδονή 
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πού δημιουργεί ή Εκλυση. Ή ήδονή αύτή, σύμφωνα μέ κάποιο 
νόμο πού δΕν είναι άκόμη διόλου γνωστός, Εξωθεί σ' Επανάλη-
ψη τής πράξης. Είναι πολύ πιθανό δτι αύτή ή Επανάληψη 
άποτελεΐ μιά ούσιώδη πλευρά τοΰ προβλήματος τής μνήμης. 
Έτσι, ή πείνα είναι ένδειξη τής άπώλειας Ενέργειας — ή 
Ικανοποίηση τής άνάγκης γιά τροφή δέν παράγει καμιά ένέρ-
γεια, πού θά μπορούσε νά φανεί συγκεκριμένα σάν έπίτευγμα 
(δαπάνη ένέργειας). Είναι άπλά καί μόνο ή έξάλειψη μιας 
Ελλειψης. "Οσο σκοτεινό κι άν είναι άκόμη αύτό τό γεγονός, ή 
Εμπειρική ψυχαναλυτική θέση δτι ή έργασία είναι μιά μετατρο-
πή τής λιμπιντικής ένεργειακής διαδικασίας — καί δτι, παραπέ-
ρα, οί διαταραχές τής Ικανότητας γιά έργασία συνδέονται στενά 
μέ διαταραχές τής λιμπιντικής οικονομίας — βασίζεται τελικά 
στή διαφορά, πού περιγράψαμε, άνάμεσα στίς δυό βασικές 
βιολογικές άνάγκες. 

"Ας έπιστρέψουμε στό ζήτημα τής άντίθεσης τών παρορμή-
σεων. Βλέπουμε δτι άρχικά αύτές δέ βρίσκονται μέσα στή 
βιοψυχική μονάδα, παραβλέποντας τούς πιθανούς φυλογενετι-
κούς παράγοντες. Ό ένας πόλος τής άντίθεσης άντιπροσωπεύε-
ται άπό τόν έξωτερικό κόσμο. Αύτό άραγε βρίσκεται σέ 
διάσταση μέ τήν ύπόθεση τοΰ Φρόυντ γιά κάποια έσωτερική 
άντίθεση άνάμεσα στίς παρορμήσεις; Προφανώς δχι. Είναι 
άπλά καί μόνο θέμα καθορισμού τού άν ή έσωτερική άντίθεση, 
ό έσωτερικός δυϊσμός, είναι πρωτογενής βιολογικός παράγον-
τας, ή προκύπτει άργότερα άπό τή σύγκρουση άνάμεσα στή 
συσκευή, πού διέπει τίς φυσιολογικές άνάγκες, καί τόν έξωτερι-
κό κόσμο3. Είναι άκόμη θέμα άποσαφήνισης τοΰ άν ή άρχική 
άντίθεση μές στήν προσωπικότητα είναι ένστικτική ή κάτι 
άλλο. "Ας άρχίσουμε Ερευνώντας τό φαινόμενο τής άμφιρρέπει-
ας. 

3. Γιά ν' άποφύγουμε κάθε παρεξήγηση, είναι άναγκαΐο ν' άποσαφηνιστε! δτι δέ 
δέχομαι κάποια άπόλυτη άντίθεση άνάμεσα σέ μιά όλοκληρωμένη συσκευή 
άναγκών καί τόν έξωτερικό κοσμο. ' Η Ιδια ή συσκευή τών άναγκών Εχει πίσω 
της μιά μακριά Ιστορία. Φυλογενετικά, πρέπει νά 'χει κι αύτή προκύψει άπό 
παρόμοιες λειτουργικές διαδικασίες. Αύτό θ* άποτελέσει τεράστιο πρόβλημα 
γιά τή θεωρία τής έξέλιξης, άπ* τή στιγμή πού θά 'ναι Ετοιμη νά Εγκαταλείψει 
τή μηχανιστική γιά χάρη τής λειτουργικής άποψης. 
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Ή «άμφιρρέπεια τών αίσθημάτων» (άμφιθυμία), δηλαδή ή 
ταυτόχρονη αίσθηση άντιδράσεων άγάπης καί μίσους, δέν είναι 
κάποιος βιολογικός νόμος. Είναι μάλλον ένα κοινωνικά καθορι-
σμένο προϊόν τής άνάπτυξης. Βασικά, ύπάρχει μόνο ή Ικανότη-
τα τής βιοψυχικής συσκευής ν' άντιδρά σ' έρεθίσματα τοΰ 
έξωτερικοΰ κόσμου μ' έναν τρόπο πού μπορεί — άν καί όχι 
ύποχρεωτικά — νά έξελιχθεϊ σέ μιά χρόνια στάση, πού τήν 
άποκαλούμε άμφιρρέπεια. Ή άμφιρρέπεια άντιπροσωπεύει μιά 
ταλάντευση άνάμεσα σέ παρορμήσεις μίσους κι άγάπης μόνο 
στό έπιφανειακό στρώμα τοΰ ψυχικοΰ όργάνου. Σέ βαθύτερα 
έπίπεδα, πού άντιστοιχοϋν σέ πιό πρώιμα στάδια άντάπτυξης, ή 
ταλάντευση, ό δισταγμός, ή άναποφασιστικότητα, καθώς καί τ' 
άλλα χαρακτηριστικά τής άμφιρρέπειας, έξηγοΰνται διαφορετι-
κά. Είναι έκδηλώσεις μιας σύγκρουσης άνάμεσα σέ μιά λιμπιν-
τική παρόρμηση πού έπιδιώκει άδιάκοπα νά έκφραστεϊ καί στό 
φόβο τής τιμωρίας, πού τήν άναστέλλει καί τήν έμποδίζει νά 
μεταφραστεί σέ δράση. Συχνά (καί στόν ψυχαναγκαστικό 
χαρακτήρα πάντοτε), ή παρόρμηση άγάπης άντικαθίσταται άπό 
κάποια παρόρμηση μίσους ή όποία, κατά βάθος, έπιδιώκει τό 
σκοπό τής παρόρμησης άγάπης, άλλά καί άναστέλλεται άπό τό 
ίδιο άγχος δπως καί ή σεξουαλική παρόρμηση. Έτσι, άνάλογα 
μέ τή γένεση καί τό βάθος τής λειτουργίας της, ή άμφιρρέπεια 
έχει τρεις σημασίες: 

α) «Σ' άγαπώ, άλλά φοβάμαι μήπως τιμωρηθώ γι' αύτό» 
(άγάπη -φόβος). 

β) «Σέ μισώ γιατί δέν μ' άφήνουν νά σ' άγαπώ, άλλά φοβάμαι 
μήπως Ικανοποιηθεί τό μίσος» (μίσος-φόβος). 

γ) «Δέν ξέρω άν σ' άγαπώ ή σέ μισώ» (άγάπη-μίσος). 
Αύτό μάς προσφέρει τήν άκόλουθη εΙκόνα γιά τή γένεση τών 

ψυχικών άντιφάσεων. 'Από τήν άρχική άντίθεση άνάμεσα στό 
έγώ καί τόν έξωτερικό κόσμο, πού άργότερα παρουσιάζεται σάν 
άντίθεση άνάμεσα στόν ναρκισσισμό καί τήν άντικειμονοτρόπο 
λίμπιντο, προκύπτει ή άντίθεση άνάμεσα στή λίμπιντο (σάν 
παρόρμηση κατευθυνόμενη στόν έξωτερικό κόσμο) καί τό άγχος 
(σάν πρώτη καί πιό βασική έκφραση μιάς ναρκισσιστικής 
άπόσυρσης πίσω στό έγώ γι' άποφυγή τής δυσαρέσκειας πού 
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προκαλεί ό Εξωτερικός κόσμος). Αύτή είναι ή πρώτη Αντίφαση 
μέσα στό πρόσωπο. Ή προσεκβολή καί Αναδίπλωση τών 
ψευδοποδίων στό πρωτόζωο είναι, δπως θ' Αποδείξουμε διεξοδι-
κΑ σ' Αλλο σημείο, κΑτι πολύ περισσότερο Από μιά Απλή 
Αναλογία μέ τήν «προσεκβολή» καί «Αναδίπλωση» τής λίμπιν-
το. "Αν, Από τή μιΑ, ή δυσαρέσκεια πού προκαλεί ό έξωτερικός 
κόσμος κΑνει τή λίμπιντο ν* Αποσύρεται ή νΑ ζητά καταφύγιο 
«μέσα» (ναρκισσιστική φυγή), Από τήν άλλη, ή δυσάρεστη 
ένταση, πού προκαλείται άπό τίς άνικανοποίητες άνάγκες, είναι 
αύτή πού έξωθεί τό πρόσωπο νά ζητά έπαφή μέ τόν έξωτερικό 
κόσμο. "Αν ό έξωτερικός κόσμος πρόσφερε μόνο ήδονή καί 
Ικανοποίηση, τότε δέ θά ύπήρχε κανένα φαινόμενο άγχους. 
'Ομως, μιά καί δυσάρεστα κι έπικίνδυνα έρεθίσματα προέρχον-
ται άπό τόν έξωτερικό κόσμο, ή έπιδίωξη τής άντικειμενοτρό-
που λίμπιντο Εχει άνάγκη άπό Ενα άντίβαρο, δηλαδή τήν τάση 
προσφυγής στή ναρκισσιστική διαφυγή. Ή πιό πρωτόγονη 
Εκφραση αύτής τής ναρκισσιστικής διαφυγής είναι τό άγχος. 
Ή λιμπιντική προσεκβολή πρός τόν κόσμο καί ή ναρκισσιστι-
κή διαφυγή άπ' αύτόν είναι άπλά καί μόνο παραφράσεις μιάς 
πολύ πρωτόγονης λειτουργίας, πού ύπάρχει σ' όλους άνεξαίρε-
τα τούς ζωντανούς όργανισμούς. Άκόμη καί στό πρωτόζωο 
αύτή Εκφράζεται σά δυό άντίθετες κατευθύνσεις τών πλασματι-
κών ρευμάτων: μιά ροή άπ' τό κέντρο πρός τήν περιφέρεια καί 
μιά άπό τήν περιφέρεια πρός τό κέντρο4. Τό χλώμιασμα άπ' τόν 
τρόμο, ή τρεμούλα άπό φόβο («μού σηκώθηκαν οί τρίχες») 
άντιστοιχούν σέ μιά φυγή τής κάθεξης άπό τήν περιφέρεια πρός 
τό κέντρο τοΰ σώματος, πού προκαλείται άπό τή σύσπαση τών 
περιφερικών άγγείων καί τή διαστολή τοΰ κεντρικοΰ άγγειακοΰ 
συστήματος (άγχος) πού προκαλείται άπό τή λίμναση. Ή 
έξοίδηση τών περιφερικών Ιστών τοΰ δέρματος, τό κοκκίνισμα 
τοΰ δέρματος καί τό αίσθημα ζεστασιάς κατά τή σεξουαλική 
διέγερση είναι τό άκριβώς άντίθετο τών προηγουμένων κι 

4. Σύμφωνα μέ τόν Βέμπερ, οί αίσβήσεις Unlust συνοδεύονται άπό κεντρομόλο 
ροή αίματος, ένώ ol αίσβήσεις ήδονής συνοδεύονται άπό φυγοκεντρική ροή 
αίματος. Βλέπε Ακόμη Krans καί Zondek: Allgemeine und spezielle Pathologie der 
Person, Thieme, 1926. 
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άντιστοιχοΰν σέ μιά φυσιολογική, άλλά καί ψυχική ροή τών 
καθέξεων στήν κατεύθυνση κέντρο > περιφέρεια σώματος 

• κόσμος. Ή στύση τοΰ πέους καί ή ύγρανση τοΰ κόλπου 
είναι ή έκδήλωση αύτής τής κατεύθυνσης ροής τής ένέργειας 
σέ κατάσταση διέγερσης — ή συρρίκνωση τοΰ πέους καί τό 
στέγνωμα τοΰ κόλπου, άντίστροφα, δέν είναι παρά έκδηλώσεις 
τής άντίθετης κατεύθυνσης κίνησης τών καθέξεων καί τών 
σωματικών ρευστών άπό τήν περιφέρεια πρός τό κέντρο. Ή 
πρώτη άντίθεση, σεξουαλική διέγερση-ίγχος είναι άπλά καί μόνο 
ή ένδοψυχική άντανάκλαση τής πρωταρχικής άντίθεσης έγώ-έ-
ξωτερικός κόσμος, πού στή συνέχεια μετατρέπεται στήν ψυχική 
πραγματικότητα τής έσωτερικής άντίφασης «έπιθυμώ-φοβάμαι». 

Έτσι, τό άγχος είναι καί πρέπει πάντοτε νά είναι ή πρώτη 
έκδήλωση μιάς έσωτερικής έντασης, είτε αύτή προκαλείται άπό 
έξωτερική ματαίωση τής πορείας πρός τήν κινητικότητα ή άπό 
τή ματαίωση τής Ικανοποίησης μιάς άνάγκης, είτε προκαλείται 
άπό μιά φυγή τών ένεργειακών καθέξεων πρός τό κέντρο τοΰ 
όργανισμοΰ. Στήν πρώτη περίπτωση, έχουμε τό λιμναστικό 
άγχος — στή δεύτερη περίπτωση, τό πραγματικό άγχος. Στή 
δεύτερη, ώστόσο, προκύπτει άναγκαστικά μιά κατάσταση λί-
μνασης καί συνεπώς ύπάρχει πάλι άγχος. Έτσι, λοιπόν, καί οί 
δυό μορφές άγχους (λιμναστικό άγχος καί πραγματικό άγχος) 
μπορούν ν' άναχθοΰν σέ έΓνα βασικό φαινόμενο, δηλαδή στήν 
κεντρική λίμναση τών ένεργειακών καθέξεων. Ένώ, δμως, τό 
λιμναστικό άγχος είναι άμεση έκδήλωση άγχους, τό πραγματι-
κό άγχος είναι στήν άρχή άπλά καί μόνο άναμονή κάποιου 
κινδύνου· καί γίνεται συναισθηματικό άγχος δευτερογενώς, 
δταν ή φυγή τών καθέξεων πρός τό κέντρο τοΰ σώματος 
δημιουργεί λίμναση στήν κεντρική νευροφυτική συσκευή. Ή 
άρχική άντίδραση φυγής μέ τή μορφή τής «άναδίπλωσης στόν 
έαυτό σου» άργότερα παρουσιάζεται μέ μιά φυλογενετικά νεώ-
τερη μορφή φυγής, πού συνίσταται στήν αύξηση τής άπόστα-
σης άπό τήν πηγή τοΰ κινδύνου. Αύτή έξαρτάται άπό τή 
διαμόρφωση μιάς κινητικής συσκευής (μυϊκή φυγή). 

Εκτός άπό τή φυγή πρός τό κέντρο τοΰ σώματος καί τή 
μυϊκή φυγή, ύπάρχει καί μιά δεύτερη, πιό πρόσφορη άντίδραση, 
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σ' Ενα άνώτερο Επίπεδο βιολογικής όργάνωσης: ή Απομάκρυν-
ση τής πηγής τοϋ κινδύνου. Αύτή μπορεί νά Εμφανιστεί μόνο 
σάν καταστροφική παρόρμηση5. Ή βάση της είναι ή άποφυγή 
τής λίμνασης ή τοΰ άγχους πού προκαλείται άπό τή ναρκισσι-
στική φυγή. Βασικά, λοιπόν, είναι άπλά καί μόνο μιά είδική 
μορφή άποφυγής ή Εξάλειψης τής Εντασης. Σ" αύτό τό στάδιο 
άνάπτυξης, δυό είναι τά κίνητρα γιά τήν κίνηση πρός τόν 
κόσμο: 1) ή Ικανοποίηση μιάς άνάγκης (λίμπιντο), ή 2) ή 
άποφυγή μιάς κατάστασης άγχους ταυτόσημη μΕ τήν καταστρο-
φή τής πηγής τοΰ κινδύνου (καταστροφή). Μιά δεύτερη άντίθε-
ση, άνάμεσα στή λίμπιντο («άγάπη») καί τήν καταστροφή (μίσος) 
Αναπτύσσεται τώρα πάνω στό Εδαφος τής πρώτης Εσωτερικής 
Αντίθεσης άνάμεσα στή λίμπιντο καί τό άγχος. Κάθε ματαίωση 
μιάς Ενστικτικής Ικανοποίησης μπορεί είτε νά προκαλέσει 
άγχος (δηλαδή τό πρώτο άντίβαρο τής λίμπιντο) ή, προκειμένου 
ν' άποφευχθεϊ τό άγχος, νά δημιουργήσει μιά καταστροφική 
ένόρμηση (δηλαδή τό γενετικά νεώτερο άντίβαρο). Καθένας άπ' 
αύτούς τούς τρόπους άντίδρασης άντιστοιχεϊ σέ μιά μορφή 
χαρακτήρα πού ή άντίδρασή του στόν κίνδυνο έχει άνορθολογι-
κά κίνητρα καί καθηλώσεις. Ό ύστερικός χαρακτήρας όπισθο-
χωρεϊ μπροστά στόν κίνδυνο- ό ψυχαναγκαστικός χαρακτήρας 
θέλει νά καταστρέψει τήν πηγή τοΰ κινδύνου. Ό μαζοχιστικός 
χαρακτήρας, μιά καί δέν είναι έξοπλισμένος μήτε μέ τήν 
Ικανότητα προσέγγισης τοΰ άντικειμένου μέ γενετήσιο-λιμπιν-
τικό τρόπο, μήτε μέ τήν καταστροφική τάση γιά καταστροφή 
τής πηγής τοΰ κινδύνου, είναι ύποχρεωμένος νά προσπαθεί νά 

5. θ ά μπορούσε κανείς, άν ήθελε, νά «δεΙ» κάποια καταστροφική παρόρμηση 
άκόμη καί στίς διαδικασίες πού άντιστοιχοδν στήν Ικανοποίηση τής πείνας, 
στήν καταστροφή καί άφομοίωση τών τροφών. Έτσι Ιδωμένο, τό καταστροφι-
κό ένστικτο θά 'ταν μιά πρωτογενής βιολογική τάση. Όμως, δέν πρέπει νά 
παραβλάψουμε τή διαφορά άνάμεσα στήν καταστροφή γιά χάρη τής έκμηδένι-
σης καί τήν καταστροφή μέ σκοπό τήν Ικανοποίηση τής πείνας. Μόνο ή πρώτη 
μπορεί νά θεωρηθεί πρωτογενής ένστικτική ένόρμηση, ένώ ή δεύτερη άντιπρο-
σωπεύει μιά έκ τών ύστέρων έ πι νόηση. Στήν πρώτη, ή καταστροφή είναι 
υποκειμενικά έπιθυμητή' στή δεύτερη, είναι μόνο άντικειμενικά δοσμένη. Τό 
κίνητρο τής δράσης είναι ή πείνα. Οχι ή καταστροφή. Όμως καί στίς δυό 
περιπτώσεις, ή καταστροφή άρχικά κατευθύνεται σ' ένα άντικείμενο (ζω άπό τό 
Ιδιο τό πρόσωπο. 
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έξαλείψει τίς έσωτερικές του έντάσεις μέ τή βοήθεια μιδς 
έμμεσης έκφρασης, μέ τή βοήθεια συγκαλυμμένης Ικεσίας πρός 
τό άντικείμενο τής άγάπης άπ' τό όποιο ζητά νά τοϋ έπιτρέψει 
καί νά κάνει έφικτή γι' αύτόν τή λιμπιντική άπολύτρωση. 
Προφανώς, ποτέ δέν μπορεί νά πετύχει κάτι τέτοιο. 

Ή λειτουργία τοΰ δεύτερου ζεύγους άντιθέτων, λίμπιντο-κα-
ταστροφή, ύφίσταται μιά νέα μεταβολή γιατί ό έξωτερικός 
κόσμος ματαιώνει δχι μόνο τή λιμπιντική Ικανοποίηση, άλλά 
καί τήν Ικανοποίηση τής καταστροφικής παρόρμησης. Αύτή ή 
ματαίωση τών καταστροφικών προθέσεων πραγματοποιείται καί 
πάλι μέ άπειλές τιμωρίας οί όποιες, διαποτίζοντας κάθε κατα-
στροφική παρόρμηση μέ άγχος, ένισχύουν τόν ναρκισσιστικό 
μηχανισμό φυγής. "Ετσι, λοιπόν, άναδύεται μιά τέταρτη άντίθε-
ση, καταστροφική παρόρμηση-άγχος6. "Ολες οί νέες άντιθετικές 
παρορμήσεις σχηματίζονται στό ψυχικό όργανο άπό τή σύγ-
κρουση άνάμεσα στίς προηγούμενες παρορμήσεις καί τόν 
έξωτερικό κόσμο. 'Από τή μιά, ή καταστροφική τάση ένισχύε-
ται άπό τίς λιμπιντικές Επιδιώξεις τοΰ προσώπου. Κάθε ματαίω-
ση τής λίμπιντο προκαλεί καταστροφικές έπιδιώξεις — κι 
αύτές, μέ τή σειρά τους, μπορούν εύκολα νά μετατραπούν σέ 
σαδισμό, μιά κι αύτός ένσωματώνει τήν καταστροφική καί τή 
λιμπιντική παρόρμηση. 'Από τήν άλλη, ή καταστροφική τάση 
ένισχύεται άπό τή ροπή πρός τό άγχος καί τήν έπιθυμία 
άποφυγής ή έξάλειψης τών φοβογόνων έντάσεων μέ τόν συνηθι-
σμένο καταστροφικό τρόπο. "Ομως, μιά καί ή έμφάνιση κάθε 
νέας παρόρμησης προκαλεί τήν τιμωρητική στάση τοΰ έξωτερι-
κοΰ κόσμου, γεννιέται μιά άτέλειωτη άλυσίδα, πού έχει σάν 
πρώτο της κρίκο τή φοβογόνο άναστολή τής λιμπιντικής 
έκφόρτισης. Ή άναστολή τής έπιθετικής παρόρμησης άπό τόν 
φόβο τής τιμωρίας, πού πηγάζει άπό τόν έξωτερικό κόσμο, δχι 
μόνο αύξάνει τό άγχος καί έμποδίζει τήν έκφόρτιση τής 
λίμπιντο πολύ περισσότερο άπ' δ,τι προηγούμενα — άλλά καί 
όδηγεϊ στή γένεση μιάς νέας άντίθεσης. Κατά ένα μέρος, 

6. Παρά τό γεγονός ότι αύτό τό ζεύγος άντιθέτων βρίσκεται κοντά στήν 
έπιφάνεια τής δομής τής προσωπικότητας, όλη ή άτομική ψυχολογία τοδ 
"Αντλερ δέν πήγε ποτέ πιό πέρα άπ" αύτό. 
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προκαλεί άναστροφή τής καταστροφικής παρόρμησης πού 
κατευθύνεται ένάντια στόν κόσμο καί τή στρέφει ένάντια στό 
έγώ, προσθέτοντας έτσι άντίβαρα καί στίς δυό παρορμήσεις: ή 
αύτοκαταστροφική παρόρμηση γίνεται τό άντίβαρο τής καταστρο-
φικής παρόρμησης καί δ μαζοχισμός άντιστάθμισμα τοΰ σαδισμοΰ. 

Στήν πορεία αύτή, τό αίσθημα ένοχής είναι ένα άπό τά πιό 
πρόσφατα προϊόντα — άποτέλεσμα σύγκρουσης άνάμεσα στήν 
άγάπη καί τό μίσος πρός τό ίδιο άντικείμενο. Άπό δυναμική 
άποψη, τό αίσθημα ένοχής άντιστοιχεϊ στήν ένταση τής 
άνεσταλμένης έπιθετικότητας πού είναι ίδια μέ τήν ένταση τοΰ 
άναστέλλοντος άγχους. 

Διαμορφώνοντας μιά πλήρη θεωρητική εΙκόνα τών ψυχικών 
διαδικασιών άπό τήν κλινική μελέτη τών νευρώσεων καί 
ίδιαίτερα τοΰ μαζοχισμού, μαθαίνουμε δυό πράγματα: I) Ό 
μαζοχισμός άντιπροσωπεύει τό πιό πρόσφατο προϊόν τής άνά-
πτυξης. (Αύτό έπιβεβαιώνεται κι άπό τήν άμεση παρατήρηση 
παιδιών). Σπάνια έμφανίζεται πρίν τό τρίτο ή τέταρτο έτος τής 
ζωής- καί γιά τό λόγο αύτό, έπομένως, δέν μπορεί νά είναι 
έκδήλωση κάποιου πρωτογενούς βιολογικοΰ ένστικτου. 2) "Ολα 
τά φαινόμενα τοΰ ψυχικού όργάνου άπό τά όποια πιστεύεται δτι 
μπορούμε νά συμπεράνουμε τήν ύπαρξη κάποιου ένστικτου τοΰ 
θανάτου μποροΰν ν' άποκαλυφθοΰν σάν ένδείξεις καί συνέπειες 
μιας ναρκισσιστικής (καί δχι μυϊκής) φυγής άπό τόν κόσμο. Ή 
αύτοκαταστροφικότητα είναι ή έκδήλωση μιας καταστροφικής 
παρόρμησης πού στρέφεται ένάντια στόν έαυτό της. Ή φυσική 
έπιδείνωση έξαιτίας μιάς χρόνιας νευρωσικής διαδικασίας είναι 
τό άποτέλεσμα τής χρόνιας διαταραχής τής σεξουαλικής οίκο-
νομίας, ή χρόνια έπίπτωση άλυτων έσωτερικών έντάσεων πού 
έχουν φυσιολογική βάση. Είναι τό άποτέλεσμα τής χρόνιας 
ψυχικής όδύνης, πού έχει βάση άντικειμενική άλλά δέν είναι 
ύποκειμενικά έπιθυμητή. 

Ή συνειδητή έπιθυμία τοϋ θανάτου, τής γαλήνης, τής 
άνυπάρξίας («ή άρχή τής νιρβάνα») έμφανίζεται μόνο σέ 
συνθήκες άπελπισίας καί άπουσίας σεξουαλικής καί ίδιαίτερα 
γενετήσιας Ικανοποίησης. Είναι, μέ λίγα λόγια, ή έκδήλωση 
τής όλοκληρωτικής παραίτησης, μιά φυγή άπό τήν πραγματικό-
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τητα πού έχει γίνει μόνο δυσάρεστη, στήν άνυπαρξία. Έξαιτίας 
τής προτεραιότητας τής λίμπιντο, αύτή ή άνυπαρξία παρουσιά-
ζεται μόνο σάν κάποια άλλη μορφή λιμπιντικοΰ σκοπού, δπως 
π.χ. ή άπόλυτη γαλήνη τής ένδομήτριας ύπαρξης, ή φροντίδα κι 
ή προστασία τής μητέρας. Κάθε λιμπιντική παρόρμηση, πού 
δέν κατευθύνεται πρός τόν έξωτερικό κόσμο, πού άντιστοιχεϊ 
δηλαδή σέ μιά άπόσυρση στό ίδιο τό έγώ τού άτόμου — μέ λίγα 
λόγια, κάθε φαινόμενο ναρκισσιστικής παλινδρόμησης — πα-
ρουσιάζεται σάν άπόδειξη τής ύπαρξης τοΰ ένστικτου τοΰ 
θανάτου. Στήν πραγματικότητα, δέν είναι παρά άντιδράσεις σέ 
πραγματικές ματαιώσεις τής Ικανοποίησης τών λιμπιντικών 
άναγκών καί τής κατασίγασης τής πείνας, ματαιώσεις πού τίς 
προκαλεί τό κοινωνικό μας σύστημα ή άλλες έπιδράσεις άπ' 
τόν έξωτερικό κόσμο. "Αν, άκόμη καί δίχως συγκεκριμένες 
συγκαιρινές αίτίες, ή άντίδραση αύτή είναι πλήρως άνεπτυγμέ-
νη, τότε ή άνάλυση μας προσφέρει τό κατάλληλο έργαλείο γιά 
ν' άποδείξουμε δτι πρώιμες παιδικές ματαιώσεις τής λίμπιντο 
έκαναν άναγκαία τή φυγή άπό τόν κόσμο στό ίδιο τό έγώ τοΰ 
άτόμου καί δημιούργησαν μιά ψυχική δομή, ή όποία άργότερα 
κάνει τό άτομο άνίκανο νά χρησιμοποιήσει τίς ύπάρχουσες 
δυνατότητες εύχαρίστησης στόν κόσμο. Πράγματι, ή μελαγχο-
λία, πού τόσο συχνά τήν προβάλλουν σάν άπόδειξη γιά τό 
ένστικτο τοΰ θανάτου, άποδείχνει ξεκάθαρα δτι οί τάσεις 
αύτοκτονίας είναι δευτερογενείς. Αύτές άντιπροσωπεύουν ένα 
μεγαλοπρεπές έποικοδόμημα πάνω στή βάση τής ματαιωμένης 
στοματικότητας, πού μετατρέπεται σέ στοματική καθήλωση 
έξαιτίας τής όλοκληρωτικής άναστολής τής γενετήσιας λει-
τουργίας. Παραπέρα, βασίζεται σέ μιά έντονα άνεπτυγμένη 
καταστροφική παρόρμηση, πού άντιστοιχεϊ σ* αύτό τό πρώιμο 
στάδιο καί μεγεθύνεται άπό τήν τεράστια λιμπιντική λίμναση. 
Ή παρόρμηση αύτή, άνεσταλμένη καί στραμμένη ένάντια στόν 
έαυτό, άπλούστατα δέν μπορεί νά βρει καμιά άλλη διέξοδο 
έκτός άπ" τήν αύτοκαταστροφή. Έτσι , καταστρέφει κανείς τόν 
έαυτό του δχι γιατί έξωθεΐται βιολογικά σέ κάτι τέτοιο, μήτε 
γιατί «θέλει» νά τό κάνει, άλλά γιατί ή πραγματικότητα έχει 
δημιουργήσει έσωτερικές έντάσεις, πού γίνονται άφόρητες καί 
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μποροϋν νά έξαλειφθοΰν μόνο μέ τήν αύτοεκμηδένιση. 
"Οπως άκριβώς ό έξωτερικός κόσμος μετατρέπεται σέ μιά 

άπόλυτα δυσάρεστη έξωτερική πραγματικότητα, τό ίδιο καί ή 
ένστικτική συσκευή μετατρέπεται σέ άπόλυτα δυσάρεστη έσω-
τερική πραγματικότητα. "Ομως, μιά καί ή έσχατη κινητήρια 
δύναμη τής ζωής είναι ή ένταση πού συνοδεύεται άπό τήν 
ύπόσχεση μιάς δυνατότητας άπολύτρωσης — δηλαδή έπίτευξης 
ήδονής —, ένα πλάσμα έξωτερικά καί έσωτερικά στερημένο άπ' 
αύτές τίς δυνατότητες πρέπει νά θέλει νά πάψει νά ζει. Ή 
αύτοεκμηδένιση γίνεται ή μόνη καί τελική δυνατότητα λύτρω-
σης, έτσι πού θά μπορούσαμε νά πούμε δτι άκόμη καί στή 
θέληση νά πεθάνει έκφράζει κανείς τήν άρχή τής ήδονής-δυσα-
ρέσκειας. 

Κάθε άλλη άντίληψη παραβλέπει τίς βαθιές κλινικές άνακα-
λύψεις, άποφεύγει τήν Αντιμετώπιση τοΰ ζητήματος τής δομής 
τοΰ πραγματικού μας κόσμου (άντιμετώπιση πού όδηγεϊ στήν 
κριτική τοΰ κοινωνικοΰ συστήματος) καί παραιτείται άπό τίς 
καλύτερες δυνατότητες προσφοράς βοήθειας στόν άσθενή. 
Γιατί μέ τήν άνάλυση κατορθώνει ό άναλυτής νά τόν κάνει 
Ικανό νά ξεπεράσει τό φόβο τής τιμωρίας αύτοΰ τοΰ κόσμου καί 
νά έξαλείψει τίς έσωτερικές του έντάσεις μέ τόν μόνο τρόπο 
πού είναι βιολογικά, φυσιολογικά καί σεξοικονομικά ύγιής — 
τήν όργασμική Ικανοποίηση καί τήν ένδεχόμενη έξιδανίκευση. 

Τά γεγονότα, πού άντιστοιχοΰν στόν μαζοχισμό, άχρηστεύ-
ουν τήν ύπόθεση κάποιας πρωτογενούς άνάγκης γιά τιμωρία. Κι 
άν αύτή δέν Ισχύει στόν μαζοχισμό, θά 'ταν δύσκολο νά τήν 
συναντήσουμε στίς άλλες μορφές νόσου. Ή όδύνη είναι 
πραγματική, άντικειμενικά χειροπιαστή, άλλά δχι έπιθυμητή 
ύποκειμενικά. Ή αύτοπεριφρόνηση είναι ένας μηχανισμός 
άμυνας ένάντια στόν κίνδυνο γενετήσιου εύνουχισμοΰ· οί αύτο-
βασανισμοί είναι πρωθύστερες ήπιότερες τιμωρίες, πού χρησι-
μεύουν σάν άμυνα ένάντια σ' αύτές πού τίς φοβάται κανείς 
πραγματικά- οί φαντασιώσεις χτυπήματος είναι οί έσχατες 
δυνατότητες άπαλλαγής άπό τό αίσθημα ένοχής. Ή άρχική 
φόρμουλα γιά τή νεύρωση Ισχύει άκόμη: ή νεύρωση πηγάζει 
άπό τή σύγκρουση άνάμεσα στήν ένστικτική σεξουαλική άνάγ-
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κη καί τήν άπειλή τιμωρίας, άπό μιά πατριαρχική, αυταρχική 
κοινωνία, γιά τήν έκδήλωση σεξουαλικής δραστηριότητας. Στή 
βάση αύτής τής φόρμουλας, ώστόσο, άκόμη καί τά συμπερά-
σματα πού βγάζουμε είναι διαμετρικά άντίθετα. Ή όδύνη 
προέρχεται άπό τήν κοινωνία. "Αρα, είναι άπόλυτα δικαιολογη-
μένο τό έρώτημα πού θέτουμε: γιατί ή κοινωνία δημιουργεί 
όδύνη, ποιός έπωφελεΐται άπ* αύτήν; 

Άπό τήν άρχική φόρμουλα τοΰ Φρόυντ (δτι, δηλαδή, ή 
ματαίωση προέρχεται άπό τόν έξωτερικό κόσμο) προκύπτει 
λογικά τό συμπέρασμα δτι ξ να μέρος τής ψυχικής σύγκρουσης, 
ή ματαίωση, πηγάζει άπό τίς συνθήκες ύπαρξης τοΰ κοινωνικοΰ 
μας συστήματος. Σέ ποιά έκταση, δμως, αύτή ή φόρμουλα 
κακοποιήθηκε άπό τήν ύπόθεση γιά τό ένστικτο τοΰ θανάτου, 
αύτό φαίνεται άπό τόν τρόπο σκέψης τής Μπένεντεκ: « Ά ν 
δεχτούμε τή θεωρία τοΰ δυϊσμού τών ένστίκτων μόνο μέ τήν 
έννοια τής παλιάς θεωρίας, τότε προκύπτει ένα χάσμα. Γιατί 
παραμένει άναπάντητο τό έρώτημα γιά ποιό λόγο άναπτύχθη-
καν στόν άνθρωπο μηχανισμοί πού λειτουργούν άνταγωνιστικά 
πρός τό σεξουαλικό ένστικτο». Βλέπουμε έτσι πώς ή ύπόθεση 
γιά τό ένστικτο τοΰ θανάτου μάς κάνει νά λησμονήσουμε δτι 
αύτοί οί «έσωτερικοί μηχανισμοί», πού λειτουργούν άνταγωνι-
στικά πρός τό σεξουαλικό ένστικτο, είναι ήθικές άναστολές 
πού άντιπροσωπεύουν τίς άπαγορεύσεις πού έπιβάλλει δ έξωτε-
ρικός κόσμος, ή κοινωνία. Ά ρ α , δέν «παραβιάζουμε άνοικτές 
θύρες» δταν ύποστηρίζουμε δτι τό ένστικτο τοΰ θανάτου 
ύποτίθεται δτι έξηγεϊ βιολογικά τά γεγονότα αύτά τά δποϊα, άν 
άκολουθήσουμε μέ συνέπεια τήν προηγούμενη θεωρία, προκύ-
πτουν άπό τή δομή τής σημερινής κοινωνίας. 

Μένει ν" άποδειχτεϊ δτι οί «άνεξέλεγκτες έπιθετικές ένορμή-
σεις», πού προβάλλονται σάν ύπεύθυνες γιά τά βάσανα τών 
άνθρώπων, δέν καθορίζονται βιολογικά άλλά κοινωνιολογικά" 
δτι ή άναστολή τής σεξουαλικότητας άπό τήν αύταρχική 
άνατροφή μετατρέπει τήν έπιθετικότητα σέ μιάν άνεξέλεγκτη 
άπαίτηση, δτι δηλαδή ή άνεσταλμένη σεξουαλική ένέργεια 
μετατρέπεται σέ καταστροφικότητα. Καί οί πλευρές τής πολιτι-
κής μας ζωής, πού παρουσιάζονται σάν αύτοκαταστροφικές, δέν 
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είναι έκδηλώσεις τών «ένστίκτων αύτοεκμηδένισης» — άλλά 
είναι έκδηλώσεις τών πολύ πραγματικών καταστροφικών σκο-
πών μιάς αυταρχικής κοινωνίας, πού έπωφελεΐται άπό τήν 
καταστολή τής σεξουαλικότητας. 
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